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 تقديم

 د. نجم عبد الّرحمن خلف

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

األنبياء والمرسلينذ الحمد هلل رب العالمينذ والصالة والسالم على خاتم 

وعلى آله الطيبين الطاهرينذ وأصحابه الصالحين المصلحينذ أما بعد؛ فإن 

اإلنجاز العلمي والثقايف والحضارل الذل حققته األمة اإلسالمية يف تاريخها 

المشرق الطوي  يف مختلف مجاالت المعرفة المتنوعة هدىذ وإصالحاذ وخلقاذ 

ارةذ وفناذ يمنحنا األم  واليقين بقدرة األمة وفكراذ ولوةذ وأ باذ وعلماذ وحض

اإلسالمية على االستمرار يف مسيرهتا العلمية والحضاريةذ ويف بناء مستقب  زاهر 

 متميزذ يقوم على هدى  ينها ورسالتها وقيمها.

ومن هذا اليقين وهذا األم  الذل نتطلع من خالله إلى المستقب  ننظر إلى 

ى أنه قوة عظيمة  افعةذ وأنه قد احتوى على آثار تراثنا العربي واإلسالمي عل

خالدة تبني وتدفعذ وتشيع يف األمة الثقة والعزة والكرامة والتناؤلذ وتبعث فيها 

ك  طاقاهتا الكامنةذ وتستجيش قواها البانية الحانية لمواكبة الحضارةذ والمشاركة 

 يف الريا ة والقيا ة والسبق.
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رجعة إلى الوراءذ كما يتوهم الوافلونذ وإنما وإن الرتاث يف حقيقته ال يمث  

هو قوة  فع وتميز وبناءذ وليست النظرة فيه إلى الوراء إال إلحكام النظرة إلى 

اإلمام. ويف هذا الرتاث من الذخائر والتجارب والحوافز ما البد من التعرف عليهذ 

نريد بناءه ال واالستنا  إلية يف مسيرتنا العلمية والحضارية. وأن المستقب  الذل 

يمكن أن يننصم عن جذورنا العقدية والتاريخية والحضاريةذ وأن التجربة الرائدة 

العظيمة التي حققتها األمة اإلسالمية طوال األزمان التي خلت تجعلها يف موضع 

الريا ة والتميزذ لتميز رسالتها التي اختصت هباذ وأصالتها التي صاغت شخصيتها 

 وقدرهتا على العطاء واإلبداع يف ميا ين المعرفة المختلنة.اإلسالمية االيجابيةذ 

وتظ  مهمة العالم بالرتاثذ والحريص على بعثه وإحيائهذ واستصحابه ومالزمته 

 أن يكون موصوال بالمعاصرة.

وإن من ثمار فقه هذا الرتاث اإلسالمي أنه يساعد على معرفة وتشخيص 

يف حياتنا اليومذ وإن معرفة الماضي  مواطن الضعف والداءذ ومواطن القوة والبناء

 شرط أساس يف صياغة المستقب  وبنائه.

وكنا نقول  ائما فيما مضى وإلى اليوم: لو أضافت الجامعات إلى كلياهتا  

الشرعية واأل بية وإلى مناهجها وموا ها التدريسية والبحثية مساقا خاصا لدراسة 

المخطوطات بأنواعهاذ وليكسب الطلبة المهارات والخربات يف  راستها 

ها و راستهاذ وتعرينهم ومعرفتهاذ والتننن يف طرائق تحقيقها وتوثيقهاذ وفهرست

بشتى تخصصاهتم ومستوياهتم الدراسية الجامعية -بأهميتها؛ ليتسنى لطلبة العلم 
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المعرفة والدراية يف هذا النن الشريفذ وليتمكنوا من  -األوليةذ والدراسات العليا

إتقان األساليب والوسائ  العلمية لتحقيق و راسة قواعد التعام  مع هذه الوثائق 

روا يف قراءهتا وفق األساليب واألصول العلمية العلمية ا سوا ويتمهَّ لخطيةذ وليتمرَّ

للتحقيق. وكذلك ندعو المؤسسات اإلسالمية والثقافية الناعلة األخرى؛ 

كالمراكز البحثيةذ والجمعيات العلميةذ ومعاهد البحوث والدراسات إلى تنعي  

ا جميعا قا رة على أن تؤ ل هذا التوجهذ ومنحه المزيد من االهتمام والعنايةذ فإهن

التوجه خير كثيرذ من شأنه أن يسد   ورًا مهمًا يف هذا المضمارذ وسيكون لهذا

 هذه الثورةذ ويمأل هذا النراغ.

وإن هذا الرتاث العلمي والثقايف المبارك الذل يعد بالماليين من 

حوى  المخطوطات التي تركها لنا أسالفنا معالم على الطريقذ وبصائر ومناراتذ

 ألوانا من العلوم الزاخرة الباهرة.

وهذه المخطوطات تحتاج منا إلى جهو  ضخمة لتتبعها ومعرفتهاذ 

قهاذ يومعرفة مواضعهاذ وجمعهاذ وفهرستهاذ وصيانتهاذ و راستهاذ وتحق

وإخراجها بالصورة العلمية الالئقة بأمتناذ وتراثناذ وعلمائناذ وسلننا الصالح 

من بحرهاذ ونستخرج كنوزها وجواهرها فتسعد بنا  لننه  من معينهاذ ونورف

 ونسعد هبا.

أيها اإلخوة األحبة يسعدين أن أشيد هبذه الجهو  الطيبة التي تساهم هبا 

مساهمات الناعلة يف المسيرة المجموعة المخطوطات  ات األثر العميق ب
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المختارة الرتاثيةذ وقد أتحننا اإلخوة الكرام بالعد  األول من النشرة الشهرية 

بعناية من مساهمات األساتذة يف المجموعة جزاهم اهلل جميعا خيرا على بذلهم 

وجهدهم وإفا اهتمذ وها هو العد  الثاين من النشرة المباركة يط  علينا بنوائده 

الجنية المنتقاة والحمد هلل الذل بنعمته تتم الصالحاتذ  اعين لجميع إخواننا يف 

ير الجزاءذ والشكر موصوال للشيخ الخبير المدير المجموعة أن يجزيهم اهلل خ

المشرف على المجموعة عا ل بن عبد الرحيم العوضيذ وللشيخ المعطاء البار 

ضياء الدين جعرير المنسق والمحرر لها. سائلين اهلل الكريم أن يجع  هذه 

المجموعة المباركة ونشرتها الشهرية المختارة لبنة زكية من لبنات هذا الصرح 

 اثي العظيم.الرت

 محبكم نجم عبد الرحمن خلف البودا ل الكرخي
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من السنن هت( 643)ت  نسخة المحدث عبد الجليل األبهري

المكتوبة للحافظ تقي الدين أبي هت( 458)ت الكبير للبيهقي

 هت(643)ت عمرو ابن الصالح الدمشقي

  النحال محمود

 

من الستتتنن الكبير هتتتتتتت( 643نستتتخة المحدث عبد الجلي  األهبرل )ت 

لدين أبي عمرو ابن الصتتتتالح 458للبيهقي )ت حافظ تقي ا بة لل هتتتتتتتت( المكتو

 هت(:643الدمشقي )ت

قةذ  نائ نايتهم ال ماءذ وحظي بع لدى العل كاثرت نستتتتخ الستتتتنن الكبير  ت

وحرصوا على سماعه وتسميعهذ واقتناء أندر نسخه الخطيةذ فهذا ركن الدين أبو 

 على تحصيله شيئًا كثيرا.هت( أننق 448محمد الجويني )ت 

وقد جمعت ستتتائر نستتتخه المنرقة يف مكتبات العالم فتعدت أكثر من مائة 

مجلدةذ وأعدت بناء بنية النستتخ المنرق أجزاؤهاذ وقمت بمراجعة قيو  الستتماع 

والقراءة المقيدة على طررهاذ فوقنت على أصتتتتول غاية يف الدقةذ وقد أفر هتا 

 بتوصيف موسع.
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س سخة كتبها المحدث عبد الجلي  بن عبد ومن أجلها بعد ن خة المؤلف ن

الجبار األهبرل العدل للحافظ ابن الصتتالحذ وانتهى منها بكرة يوم الخميس ثاين 

 شهر ربيع األول سنة ثالث وثالثين وستمائة.

ولم يكتب له المجلد الستتتابع لوجو ه عند ابن الصتتتالح بخط محمو  بن 

الُحستتيني الدمشتتقي نقيب األشتترافذ  محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي الجن

كان انتهى من نستتخه عشتتية يوم الستتبت ستتا س عشتتر  ل الحجة ستتنة خمس 

 وتسعين وخمسمائة.

وقد وقنت على األجزاء الرابع والخامس والستتتتا س والثامن والتاستتتتع 

والعاشتتر من نستتخة عبد الجلي  األهبرلذ ووقنت على الجزء الستتابع بخط ابن 

 أبي الجن.

الث من نستتتتخة األهبرل وصتتتتلنا فرع منقول عنهماذ والجزء واألول والث

 الثاين يف عدا  المنقو ذ وجميع هذه األجزاء محنوظة يف اليمن.

وقاب  ابن الصالح هذه النسخة على األص  الجديد المقاب  للحافظ أبي 

القاستتتتم ابن عستتتتاكر وفيه روايته للكتاب كله عن أبي القاستتتتم زاهر بن طاهر 

صنن شحاميذ عن م سمذ عن زاهر وأبي المعالي ال هذ ورواية ولده أبي محمد القا

محمد بن إسماعي  النارسي إجازة عن المصنفذ وهو أص  معتمدذ وعالمة ما 

 كان منه يف هذه النسخة )ص(.



14 
 

َرى الموقوف  صتتتْ والثاين أصتتت  أبي المواهب الحستتتن بن هبة اهلل بن صتتتَ

معارضته إياه ال أ رل  بجامع  مشق وفيه سماعه على الحافظ أبي القاسمذ و كر

 بأص  الحافظ أو بأص  أصلهذ وعالمة ما كان منه يف هذه النسخة )خذ ر(.

شق يف أكثر  صالح بدار الحديث األشرفية بدم وقرئت على الحافظ ابن ال

سبعمائة وخمسة وخمسين مجلساذ وأتقن تصحيحه حتى صار أصال عزيز  من 

 النظير.
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 خطوط األئمة األعالم ما وقف عليه ابن طولون من

 

قتتال ابتتن طتتولتتون يف تتترجتتمتتة أحتتمتتد بتتن عتتلتتي بتتن أحتتمتتد التتنتتراء 

 عما وقنُت عليه من خطوط األئمة فقلُت له: وسألني الصالحي: 

ملكُت: المنتقى من كتاب مكارم األخالق تأليف أبي بكر الخرائطي بخط 

 الحافظ أبي طاهر السلني.

النحاس بخط الحافظ  وجزء حديث أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن

 محدث العراق أبي بكر بن نقطة البودا ل الحنبلي.

وكتاب العدة يف رجال العمدة يف مجلدين بخط شتتيخ اإلستتالم تقي الدين 

 علي بن عبد الكايف السبكي.

وكتاب قاعدة يف اإلخالص هلل تعالى وعبا ته وحده ال شتتتتريك له بخط 

 تقي الدين أحمد ابن تيمية.

المشتم  على تراجم المشايخ النب  يعني مشايخ مؤلني وكتاب المعجم 

الكتب الستتتة تأليف الحافظ أبي القاستتم علي ابن عستتاكر مؤرخ  مشتتق بخطه يف 

 أربعة أجزاء حديثية.
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ووجدت على جزء األربعين حديثًا تصتتنيف الشتتريف أبي القاستتم زيد بن 

لم العام  الشيخ عبد اهلل بن مسعو  الهاشمي وقد اهتم بوضعها بخط العالمة العا

قرأ جميع »محي الدين أبي زكريا النوول الشتتتافعي مؤلف المنهاج ما صتتتورتُه: 

هذه األربعين صاحبها كاتبها الشيخ الصالح الجلي  المجتهد ضياء الدين محمد 

ابن الشتتيخ الصتتالح شتتمس الدين أبي علي حستتن بن الحستتين النارستتي أ ام اهلل 

جالس آخرها يوم الثالثاء عاشتتتتر ربيع نعمه عليه وضتتتتاعف الخيرات لديه يف م

سنة تسع وستمائة بالمدرسة الرواحية بدمشق حماها اهلل الكريم وصاهنا  األول 

وسائر بال  المسلمين.. كتبه يحى بن شرف بن برل بن حسين بن حزام الحوراين 

 «.عنا اهلل عنه وعنهم

وقد وجدت على نسخة كتاب معجم شيوخ أبي الحسين محمد بن أحمد 

جميع الصتتيداول تخريأ أبي محمد خلف بن علي الواستتطي .. أربعة أجزاء بن 

على ك  جزء طبقة مذيلة بخط الحافظ ركن الدين أبي محمد المنذرل مؤلف 

الرتغييب والرتهيب وصتتتورته: صتتتحيح  لك كتبه عبد العظيم بن عبد القول بن 

 عبد اهلل المنذرل.

نة خمس ثم ستتتتت وثالثين بدار  والطباق األربع مؤرخة بستتتت وستتتتتمائة 

 الحديث الكاملية بالقاهرة.

ووجتتدت الجزء األول من أمتتالي الحتتافظ تقي التتدين أبي عمرو ابن 

الصتتتالح طبقة مؤرخة بذل القعدة ستتتنة ستتتت وثالثين وستتتتمائة بدار الحديث 
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األشتترفية الدمشتتقية مذيلة بخطه وصتتورته: هذه صتتحيح ننعه اهلل وايال واياهم 

سبله وأجزت لهم أن يرووا عني جمي شعب  ع ما يجوز روايته عني على تنوعه وت

 ولنظُت بذلك. وكتبه عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان عنا اهلل عنه.

ووجدت على الجزء األول من فوائد أبي سعد اإلسماعيلي بخط الحافظ 

عما  الدين ابن كثير مؤلف التاريخ والتنستتتتير ما صتتتتورته: قرأته على الحافظ 

يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بسماعه من جمال الدين أبي الحجاج 

فالن  كر الستتند وستتمعه زوجتي زينب بنت المستتمع وبنت أخيها خديجة بنت 

سنة خمس وعشرين  صنر  عبد الرحمن بن المسمع ليلة األحد الثامن عشر من 

 وسبعمائة. وكتبه إسماعي  بن عمر بن كثير الشافعي.

ث ووجدت بخط الحافظ عبد العزيز بن أحمد  الكناين كتاب أ ب المحدِّ

ث والعالم والمتعلم للحافظ أبي محمد عبد الوني بن ستتتتعيد األز ل  والمحدَّ

 وعليه خط الحافظ أبي طاهر السلني. انتهى.

 وهناك إشارات أخرة بثنايا الرتاجم:

اإلحاطة بتاريخ غرناطة للستتان الدين الخطيب. اختصتتره البدر البشتتتكي 

ء غرناطةذ وقد وقنت عليه بخطه يف مجلدينذ وقد وستتتتماه بمركز اإلحاطة بأ با

ملكه قاضتتي القضتتاة الحافظ قطب الدين الخيضتترلذ وعليه خط شتتيخه الحافظ 

 أبي النض  بن حجر.
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ويف ترجمة محمد بن إبراهيم بن محمد المقدستتتي ثم الدمشتتتقي الوفائي 

قال: ستتتمع عن جماعة وأكثر عن الشتتتيخ أبي النتح المزلذ وألزمه فأوصتتتى له 

اب كشتتف البيان عن حياة الحيوان وهو يف خمستتين مجلدة يف قطع الحمول بكت

مستتتتو ة لكن فيه بياض كثير فنزعه منها وجلدها وباعها لألروام حين قدومهم 

  مشق بخمس االف عثماين.

وبكتاب ابتواء القربة باللباس والصتتتتحبة وهو يف ثماين مجلدات فلخص 

ثلثمائة خرقة ثم باعه لهم وقد منه طرق الخرق وستتتتمعت مؤلنه يقول إن عدهتا 

 كان مؤلنهما وقنهما.

 

)مقال نشتتتتر يف مجلة المجمع العلمي بدمشتتتتق:  خائر القصتتتتر يف تراجم نبالء 

 العصرذ البن طولون(
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حماية المعلومات العلمية بالتعمية على مصدرها أو تعمد 

 افتعال خطأ ال يضر فيما تنشره

 

تك العلمية التي لم  وهذا األمر يستتتتاعدك كثيرا يف الحناى على معلوما

تستتتبق إليها ستتتيما يف عصتتتر انتشتتتار مواقع التواصتتت  االجتماعي فتجدك تدون 

المعلومة وبعد  لك تجدها مطروقة يف مواقع التواصتتتت  االجتماعي  ون عزوها 

 إليك! 

مي ويموه على ومن أكثر النتتاس حمتتايتتة ألفكتتاره هو العالمتتة مولطتتال فهو يع

المعلومة حناظا عليها من الستتتترقة هذا بجانب قصتتتتد تمرن الطالب بالنظر يف 

سماء المصننين وكتبهم صرح  ذأ سائوة ألل أحد والكثير ي لذا كتبه لم تكن لقمة 

بأهنا ثقيلة على الطلبة ولم يرغب فيها أل أحد وهي بحق ثقيلة جدا ومرهقة يف 

 تعة! الوقوف على مصدر المعلومة لكنها ما

وهذا يخالف من يقول بأن ثق  كتبه وعدم انتشتتتتارها هو وقيعته يف شتتتتيخه أبي 

 .الحجاج الزكي

فرغم كون الناس عيال يف الرتاجم على كتاب المزل إال أن من يقارن بين هتذيب 

الكمال وإكمال مولطال يشتتتتعر بنرق كبير ويقف على الكثير من أقوال الجرح 

سم بأن المزل والتعدي  التي فاتت المزل ب  ت علم حقيقة قول مولطال بأنه لو أق
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لم يكن لديه التاريخ الكبير للبخارل وثقات ابن حبان حال تأليف هتذيب الكمال 

وأنه يعتمد على تاريخ البخارل فيما نقله ابن عساكر وغيره لم يحنث وقد صدق 

قات ا تاريخ البخارل أو ث له من  ناء نق ها المزل أث مة ويونل ها بن فثم معلومات 

  .حبان تتعلق بجرح وتعدي  أو تواريخ وفيات

  :وتجد مولطال يقول

 قال أبو محمد النارسي ويعني ابن حزم  -

 قال أبو عيسى البوغي أو قال البوغي ويعني الرتمذل  -

 ويقول  كره السمرقندل يف صحيحه ويعني الدارمي  -

 ويقول قال أبو محمد األز ل ويعني عبد الوني المصرل  -

 ل أبو حاتم البستي ويعني ابن حبان وقا -

 وقال العصنرل ويعني خلينة بن خياط  -

 وقال كاتب الواقدل ويعني محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبير  -

 وقال ابن البيع ويعني أبا عبداهلل الحاكم صاحب المستدرك  -

 وقال الحاكم يف تاريخ بلده ويعني تاريخ نيسابور  -

 .  إلى غير  لك ندلسيألنزل ويعني شيخه أبا حيان اوقال أثير الدين الن -
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افتعال بعض األخطاء التي ال تضتتر واألصتت  عنده أنه يكتب على قاعدة  ويتعمد

جازف يف  كر  جده ي لذلك ت تدقق يف المكتوب  ناس ال تقرأ وإ ا قرأت ال  أن ال

 .العديد من المعلومات 

حافظ يب  وال هتذ تاب  فا ة وك ما إ طال أي تب مول نا  من ك قد استتتتت ابن حجر 

التهذيب البن حجر ما هو إال جمع بين هتذيب الكمال للمزل وإكمال هتذيب 

الكمال لمولطال وصرح الحافظ بذلك يف مقدمة كتابه تعجي  المننعة ورغم أنه 

 .ربكثي رحنص على  لك بمقدمة هتذيب التهذيب إال أن نصه يف التعجي  أص

يه إال أنه يف  وتجده يف هتذيب التهذيب يستتتتوق ج  كالم مولطال  ون عزوه إل

مواضتتتتع كثيرة صتتتترح بنق  فوائد عن مولطال ونص أنه نقلها من خط مولطال 

ألنه لم يجد ستتتتبيال غير  لك ألن مولطال موه بالمصتتتتدر األصتتتتلي للمعلومة 

 ويحضرين غير ما مثال! 

ل هتذيب الكمال لمولطال لدى الحافظ أكا  أجزم بنقدان بعض أجزاء إكما ب 

 ابن حجر  ل على  لك ضعف بعض الما ة العلمية بتهذيب التهذيب البن حجر 

فائدة عظيمة يف هتذيب التهذيب وهي أن عما  ابن حجر يف كتاب مولطال  وثم

على مبيضتتتتة المؤلف فتقف على أقوال لمولطال نستتتتبها له ابن حجر يف هتذيب 

كمال مولطال والستتتبب أن قستتتم كبير من كتاب مولطال التهذيب ال تجدها يف إ

 .فوصلنا منه المسو ة ومولطال معروف بكثرة االضافات فيما يصن
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الستتتيوطي والستتتخاول انتهجا ننس النهأ ستتتيما يف تدريب الراول وفتح  وكذا

 .المويث ومن يطالعهما يقف على  لك ب  فيهما عبارات أشبه بالطلسم 

خاول أ ويف يث للستتتت ها فتح المو يد من عد نت على ال ها ال تضتتتتر وق خطاء لكن

  .ووجدهتا  كرها على الصواب يف الضوء الالمع

ربما وجدت اإلجابة على سؤالي الذل طرحته على متخصصين كثر يف وجو   ب 

هذا الخطأ ال يخنى على إمام  به ابن حجر بخطه رغم أن  بعض الهنات فيما كت

  .لرواةمث  الحافظ ألن يف حافظته آالف من أسماء ا

يف كتابه الخصتتتائص النبوية افتع   لك وكان يتحدى ستتتارق كتاب  والستتتيوطي

الخصتتائص أنه ال يعرف مصتتدر المعلومة وأن الستتيوطي اقتبستتها من مصتتا ر لم 

 يره السارق حتى اليوم وال يف النوم.
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 أيسر الطرق لنقد النص المحقق

 الحمد هلل وحدهذ وبعد:

المحقق: النّظر فيما فات المحقق من نستتتخذ فمن أيستتتر طرق نقد النص 

فربما تعثر على نستتخة أتقن مما اعتمدها المحققذ فتصتتوب عشتترات المواضتتع 

 التي على الخطأ بالمطبوع.

لذا حرل بك  من يقف على نستتتتخة لم تعتمد يف المطبوع أن يبين  لكذ ويرتكه 

طلبة العلم من الرتهات التي تزعم أن اجتماع المكتبات الخطية بأيدل صتتتتوار 

 جعلتهم يسارعون يف االستدارك على المحقق.

وربما فات المحقق نستتتتخة تستتتتد ثورة النقص الواقع يف النص المحقق مثاله: 

لمؤرخ بودا ذ تحقيق: الشتيخ مشتهور « كتاب تالي تلخيص المتشتابه يف الرستم»

آل حسنذ ط الصميعيذ على نسخة مبتورة من آخرها وسد النقص من تلخيص 

للكتابذ ويقع ضتتتتمن مجموع نا ر الوجو  بمكتبة بايزيد العموميذ الستتتتيوطي 

وفاته نستخة  ار الكتب المصترية وهي تستد ثورة كبيرة من النقص الواقع بالنص 

 المحقق والكتاب لم  يعا  تحقيقه وسد النقص الواقع فيه.

ذ تحقيق: «وتلخيص المتشتتابه يف الرستتم»وُيعد حلقة رئيستتية يف كتب الرستتم ُهو 

 ا ة سكينة الشهابيذ واعتمدت على نسخة بخط ابن النجار.األست
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يه على المتشتتتتابه ما ال يوجد يف غيرهما حتى كتاب  «  اإلكمال»وفيهما من التنب

ماكوالذ  وكتاب  به»لتلميذه األمير ابن  لدين « توضتتتتيح المتشتتتتا ناصتتتتر ا البن 

الدمشتقي الذل يعد من أتقن وأجمع كتب الرستمذ ومعلوم أنه إ ا حصت  خالف 

 يف ضبط كلمة فالقول قول ابن ناصر الدين الدمشقي!

ذ وتعد «البعث والنشتتور»وكذا من فوات النستتخ الخطية نستتخة أحمد الثالث من 

النستتتتخة الكاملة للكتابذ ورغم أن محقق  ار الكتب الثقافية كان على علم هبا 

شاذ وهي مبتورة من أولهاذ لك شهيد علي با سخة  ن إال أنه أغنلهاذ واعتمد على ن

ُأحدث لها صنحة عنوانذ وعليها عدة تمليكات تدل على أهنا كانت ألحد األئمة 

بالجامع األزهرذ وكان من قرية بعاصتتير إحدى قرى بيروتذ وله تعليقات عقدية 

 كثيرة مثبتة على طرر النسخة !

وأيًضا ربما ما أغنله المحقق من نسخ ُهو اإلبرازة األخيرة للمؤلفذ ويكون فيها 

ضافات وت سيا من إ سخة رو سخ المعتمدة كما الحال يف ن عديالت خلت منها النّ

 ذ ونسخة المتحف من كتاب البخارل.«البعث»

طبعة الرستتتالةذ وجميعة « المستتتند الحنبلي»والحال كذلك يف فوات النستتتخ يف 

المكنز استدركت أحا يث من نسخ فاتت ط الرسالة وصلت يف موضع لعشرات 

 األحا يث.

ًضا يف نقد العم  المحقق: النّظر يف النُّسخ المعتمدة ومن أل ومن أيسر الطرق أي

يات كما يف  ند المحققين الخلط بين الروا لّدارج ع فا يات هيذ  م »الروا كا «  ال
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البن عدل طبعة الرشتتدذ فالكتاب ليس من رواية أبي ستتعد الماليني فقطذ ب  ثم 

متمثلة يف فوات يف ستتماعه من ابن عدلذ وستتمعه حمزة الستتهمي وروايته هي ال

نستتتتخة أحمد الثالث وهي ستتتتقيمة جداذ وثم جلد ننيس من رواية الستتتتهمي يف 

 فيض اهلل أفندل ولم يعتمد بالرشد.

ها:  يات عن أبي أحمد ابن عدل من عدة روا خة الظاهرية األم ملنقة من  ونستتتت

المالينيذ والستتهميذ وأبي ستتعد اإلستتماعيليذ وغيرهمذ وأزعم أن  ار التأصتتي  

بتعد  الروايات للكتب التي عملت عليها ويمكن االستتتتتنا ة من  رائدة االعتناء

للعقيليذ كما أن الدار رائدة يف اختصار كالم « الضعناء»المقدمة العلمية لتحقيق 

 للنسائي نمو ًجا.« السنن الكربى»أئمة العل  على األحا يثذ و

ستا  عوامة لتتتتتت   ًضا: طبعة األ سنن»وأي سجستاين تُ « كتاب ال عد من ألبي  او  ال

يات  به لزيا ات الروا نه ن ياتذ ورغم أ خاصتتتتة خلطه بين الروا له  أستتتتوء أعما

 األخرى إال أنه يتعذر استخالص رواية اللؤلؤل!

ا فوات محقق  لبعض النّستتتخ كنستتتخة  ار الكتب « مصتتتنف عبد الرزاق»وأيضتتتً

المصرية جعله يخرج الكتاب ناقًصا فهناك عدة كتب لم يسمعها الدبرل من عبد 

سك الكبيرذ وقد طبع منرً ا وضم يف الرزاق سمعها الحذاقي منها كتاب المنا ذ و

 «.حجة الو اع»ذ و«المحلى»نشرة  ار التأصي ذ وينق  منه ابن حزم كثيًرا يف 
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مجلد  ار « مصتتتتنف عبد الرزاق»ويجُب مراعاة تعد  الروايات كما الحال يف 

مختلنة وهبا زيا ات الكتبذ وفيض اهلل وكالهما يعو  إلى نسخة واحدة بروايات 

 يف األحا يث.

ا: النّظر يف مواضتتع االجتها  يف الحاشتتية أعني المواضتتع  وومن أيس الطرق أيضتتً

الذل يويرها المحقق استناً ا إلى المصا ر الثانويةذ وهنا َيكثر مواضع الزل  كما 

للحاكم طبعة الميمانذ ويمكنك بستتتتهولة االستتتتتدارك « المستتتتتدرك»الحال يف 

اضتتتتع االجتها ذ لذا ُعلمنا قديًما أّنه من آليات العم  المحقق جر  عليهم يف مو

 مواضع االجتها  وعرضها على خبير ليعيد البحث فيها!

وهتتذه الجزئيتتة من أهم الجزئيتتات التي يعمتت  عليهتتا الحتتاج محمو  خليتت  يف 

 االستدراك على الطبعات الجديدة!

ا: فحص هناية العم  فالمحقق يف بداية العم  يدققذ ويف  ومن أيستتر الطرق أيضتتً

 هنايته يكون أصابه التعبذ واستعجال الناشر أو الممولذ وفرحه بقصب السبق!

ومن أيسر الطرق أيًضا: النظر يف ضبط بعض األعالم التي تقرأ على الّسليقة مث : 

 علي بن رباح صواب ضبطه: ُعلّي بضم العين 

 ومعمر بن سليمان الرقي صواب ضبطه ُمعّمر .. وهكذا 
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ا: النّظر يف ضتتبط البنية اإلعرابية للمواضتتع الذل صتتوهبا  ومن أيستتر الطرق أيضتتً

المحقق أو أجرى لها تعدياًل فني الوالب يون  عن إصتتتالح البنية اإلعرابية لهذه 

 المواضع يف األعم األغلب.

ومن أيسر الطرق أيًضا: النّظر يف المصورة المعتمدة فإ ا ظنرت بمصورة أوضح 

استتتتدارك عشتتترات المواضتتتع الذل بيض لها المحققذ وكذا المواضتتتع يمكنك 

« الستتتتيرة»لمولطالذ و« إكمال هتذيب الكمال»الذل قرأها على التوهم ومثاله: 

ذ البن أبي «التاريخ»البن إستتتحاق وليس مختصتتتره البن هشتتتامذ وبعض أجزاء 

ا خيثمةذ ب  أ كر أنني اعتمدت يف بعض أعمالي على مصورة غير واضحة أصاهب

بل  واستدركت مواضع البل  من مصا ر التخريأذ وبعضها تراجم كاملةذ وبعد 

الحصتتول على المصتتورة من مصتتدرها األصتتلي؛ استتتدركات عشتترات األخطاء 

 والطمس الواقعة يف العم  المحقق!

ومن أيسر الطرق أيًضا: النّظر يف بعض اآليات التي تر  على خالف قراءة حنص 

بن منصورذ « سنن سعيد»هلل بن مسعو ذ ويكثر  لك يف خاصة فيما ور  عن عبد ا

 ويف العديد من مؤلنات ابن قيم الجوزية.

ا: التّدقيق فيما بيض له المحقق من كلماتذ وهذا يعتمد  ومن أيستتتر الطرق أيضتتتً

 على وضوح المصورة كما تقدمذ وتخريأ النّص من مصا ره األصلية.

 وباهلل المستعان.
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 هلل ثم للتاريخ

 حيم يوسفانعبد الر

 

لع  من فريد القول أن نقول: إن النستتتتخة الستتتتلطانية التي صتتتتدرت من 

صحيح البخارل أنجز أغلبها علماء األزهر الشريف يف مصر يف المطبعة البوالقية 

قب  صدور أمر السلطان عبد الحميد بالعناية بصحيح البخارلذ وإليك معالم يف 

 مسير هذه الطبعة:

 السلطان عبد الحميد رحمه اهلل بطباعة الصحيح. ( صدر أمر1311يف سنة ) -

 (.1312رمضان سنه ) 19بلغ األمر مشيخة األزهر يف  -

 (.1313صنر )20انتهت عمليات المراجعة والتدقيق للنسخة يف  -

 (.1313تمت طباعة النسخة الكامله بمجلداهتا التسع أوائ  الربيعين سنة ) -

لثالث األولى تمت طباعتها ستتتتنة والذل يشتتتتهد لدعوال هذه أن المجلدات ا

 ( كما يف اللوحة االولى من هذه المجلدات1311)

 ( كما يف خاتمة المجلد األخير .. 1312وباقي المجلدات تمت سنة )

أل إن تنبه شتتتيوخ األزهر إلى أهمية النستتتخة اليونينية من الصتتتحيح كان 

كان قد قطع أقدم من توجه الستتتتلطان إلى  لك ... وأن العم  المتقن والجبار 
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شتتتتوًطا طوياًل وينتظر من يمد له يد العون ليتم ويطبع.. والعجيب أنه لم يعرف 

بك بن علي المكاول ومحمد الحستتتتيني ومحمو   هذه القمم غير محمد  من 

مصتتتطنى ونصتتتر العا لي رحمهم اهلل جميعا .... وكانت مهمة الشتتتيخ حستتتونه 

ستة عشر عالًما النواول كبير المشيخة يف الجامع األزهر هو وفريقه  المكون من 

متأخرة عن  لك ...فجزى اهلل شيوخ األزهر يف  اك العصر عن األمة خير الجزاء 

 ... 

 وكتبه: خا م صحيح البخارل عبد الرحيم يوسنان
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 مثال على تطور عنوان الكتاب عبر القرون

 إبراهيم الهاشمي األمير

  

لة على موضتتتتوع  مات  ا مة أو كل ما ينطول العنوان كل تابذ وعلى  الك

ناوين الكتب يف القرنين  يه؛ عالمة ُتنبئ عن مرا  صتتتتاحبهذ ويالحظ على ع عل

ساطةذ ومن األمثلة على  لك: كتاب )الجامع  صار والب األولى يف اإلسالم االخت

 هت(.149والمكم ( لعيسى الثقني)ت

 هت(.181)الجها ( و )الزهد( لعبداهلل بن المبارك)ت

 هت(.179مالك األصبحي)ت)الموطأ( لإلمام 

 هت(.183)اللوات( و )األمثال( و )النوا ر( ليونس بن حبيب)ت

 هت(.204)الرسالة( و )األم( لإلمام الشافعي )ت

هتتتت(ذ واألمثلة على  لك 206وكتاب: )المبتدأ( ألبي حذينة إسحاق بن بشر)ت

 كثيرة.

لة يف ومع كثرة التصتتتانيف يف القرن الثالث الهجرل وما بعده لوحظ االطا

عنوان الكتابذ ألستتتتباب كثيرةذ منها: الخوف من وقوع التباس بين عنوان كتابه 
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مع عناوين كتب المتقدمين والمعاصتترينذ أو لبيان منهجه وشتتروطه يف تصتتنيف 

 كتابه وترتيبهذ ومن األمثلة على  لك كتاب: 

وستتتننه وأيامه( ملسو هيلع هللا ىلص )الجامع المستتتند الصتتتحيح المختصتتتر من أمور رستتتول اهلل 

 هت(.256البخارل)ت لإلمام

وكتاب: )الوصول إلى معرفة األصول يف مسائ  العقو  يف السنة( للحافظ أحمد 

 هت(.429الطلمنكي)ت

وكتاب: )األرجوزة المنبهة على أستتتماء القراء والرواة وأصتتتول القراءات وعقد 

 هت(.444الديانات بالتجويد والدالالت( ألبي عمرو الداين)ت

من المعلقين الملحوظين والستتتتقطتتات البتتا رة من وكتتتاب: )الهنوات النتتا رة 

هتتتتتتتت(ذ واألمثلة 480المونلين المحظوظين( لورس النعمة محمد بن هالل)ت

 كثيرة.

 

 كتبه:

 إبراهيم بن منصور الهاشمي األمير

 هت1438شعبان  7
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 من بدائع فقه السيرة 

 د. عبد الرزاق مرزوك

 

قال اإلمام أبو ستترحان مستتعو  بن محمد الستتجلماستتي الشتتهير بجموع 

بعد إيرا  حديث شق الصدر الشريفذ واستخراج حظ الشيطان  -هأ( 1119)

 : -من قلبه صلى اهلل عليه وسلمذ ووزنه بأمته 

 )والمرا  بالوزن: التقاب ذ وإال فاألمة لم توجد حينئذذ وقي : الموزونة األرواح. 

ن الستتبكي رحمه اهلل: فلم خلق اهلل هذه العلقة القابلة لما وستتئ  تقي الدي

يلقيه الشتتتيطان فيها يف هذه الذات الشتتترينةذ وكان من الممكن أن ال يخلقها اهلل 

 تعالى فيها؟...

إهنتتا من جملتتة األجزاء اإلنستتتتتانيتتةذ فخلقهتتا تكملتتة للخلق »فتتأجتتاب: 

 لكذ ليتحقق كمال باطنه اإلنستتاينذ فال بد منهاذ ونزعها كرامة ربانية طرأت بعد 

 «(.كما تحقق كمال ظاهره

 .162/1ننائس الدرر من أخبار سيد البشر: 

 قيده عبد الرزاق بن محمد مرزوق

 مذ بمراكش المحروسة.2017مايو  7 -هأ 1438يوم األحد عاشر شعبان 
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 المكتبة الشاملة

 آمال وآالم

 د. عبد الّسميع األنيس

 

الباحثين أهمية المكتبة الشتتتتاملة يف البحث أصتتتتبح من المعلوم جدا بين 

العلميذ وستتتترعة الوصتتتتول إلى المعلومةذ وجزى اهلل خيرا القائمين عليها بما 

 قدموا من خدمات جليلة للباحثين.

النضالء  خوةإلولكن ك  عم  بشرل ال بد أن يصاحبه هنواتذ وقد أثار ا

محمو  النحال هذا  ستتتا ألا خأليف مجموعة المخطوطات اإلستتالمية الستتيما ا

الموضوعذ والسلبيات التي تصاحب االعتما  على المكتبة الشاملة اعتما ا كليا 

يةألمن غير الرجوع إلى المصتتتتا رذ  ونظرا  ج هم قاش يف م حث  الهذا الن الب

سات العليا قمت بجمع  سيما طالب الدرا العلميذ وفائدته الكبيرة للباحثينذ ال 

هاذ  عد اختصتتتتتار ها لتتم هذه المالحظاتذ ب هاذ وترقيم هاذ وترتيب وتصتتتتحيح

 منها بشك  واسع. واهلل أسأل أن يننع هبا. ستنا ةالا

 نيسأل . عبد السميع ا

 ضمت عشرين فائدةذ وهي: وقد
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معيب أن يكون النص يخلو من التشكي  والحواشي مضبوطة بالشك  التام  -1 

 بنية وإعرابا؟! والذل يوقع يف  لك هو القص واللصق من الشاملة.

وهي أكثر من عشتتترين -أن ستتتلستتتة الستتتؤاالت الحديثية طبعة الناروق  ولوحظ

حواشتتي التحقيق مشتتكلة بالشتتك  التام بنية وإعرابا والمتن المحقق ينتقر -كتابا 

 إلى الضبط.

: كما يالحظ أن يكون البحث على نسق واحدذ فإما الضبط يف ك  نصوص قلت

 البحثذ وإما ضبط ما يشك ..

شتتكي  الشتتاملة تشتتكي  بربامأ آليةذ ونستتبة الخطأ فيها كبيرة ال يخناكم أن ت -2

 جدا.

 هناك مصا ر من جزء واحد وتظهر يف نتيجة البحث على أهنا أجزاء متعد ة؟!-3

شي  -4 سخ المثبتة يف حوا شاملة ينوت عليك فروق الن صا ر ال اعتما ك على م

 المصا ر وهي منيدة يف االختيار  بين النسخ؟!

 ر  يف الشاملة حص  لها ترحي  يف العزو للجزء والصنحة.عد  من المصا  -5

هناك مصتتا ر هبا نقص يف النصتتوص كنستتخة األم للشتتافعيذ ومصتتنف عبد  -6

 الرزاق النسخة الموافقة لطبعة التأصي  لم يضف لها جزء المناسك الكبير؟!

هناك مصتتا ر  يف الشتتاملة تم إضتتافة أرقام أحا يث لها آلياذ والكتاب الورقي  -7

 غن  عن الرتقيم؟!
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 من المهم معرفة ثالثة أمور عند البحث يف المكتبة الشاملة: -8

 : كينية تصنيف المعلومة ومظنتها والأ

 : تضييق نطاق البحث على أق  مستوى من الكتب.ثانيا

 : أن يتحكم الباحث بالشاملة وليست هي المتحكمة به.ثالثًا

وكذا مقدمة المصتتتتنفذ والنظر يف من المنيد قراءة مقدمة تحقيق ك  كتابذ  -9

 فهرس الموضوعات من ك  كتاب.

خرا؛ ألننا نعقد مؤتمرات وندوات ونننق آالخل  فينا نحن والقصور أوال و -10

آالف الدوالرات يف تعليم البحث بالشتتتتاملة  ون أن نعلم الطالب اليات البحث 

مناه  لك العلمي وكيف يصتتنف المعلومة ومظنة الكتاب المعني بالبحث. لو عل

 ثم انقطعت الكهرباء ال يعمه شيء!

كتاب األحا يث المختارة للضتتتياء المقدستتتي نستتتخة الشتتتاملة ك  حديث -11

متبوع بالحكم عليه وهذه األحكام لمحقق المطبوع أ خلت يف نستتتخة الشتتتاملة 

 وبعض الباحثين يظنها أهنا للضياء فيقول: قال الضياء إسنا ه حسن...

 عامر صربل:  .  قال

ضع  جاء ما صحيح يف بعض الموا ضياء يف المختارة  شاملة نقال عن حكم ال يف ال

 حياناأنه قد يحكم أفقد قرات مخطوطة الضياء ووجدت 

  . محمد السريع: وكذلك يف بعض كتب ابن أبي الدنياذ وابن أبي عاصم. وقال
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 : المكتبة الشتتاملة كويرها من وستتائ  تقريب العلمذ ال يجوز االعتما  التاموقال

 عليهاذ كما ال ُينتظر أن تكون كاملة بال أخطاء.

 وقال محمو  النحال: -12

أصتتتحاب الشتتتاملة لهم مجهو  يشتتتكر وال يكنرذ ونظرا لقصتتتور الهمم وكون  

مدخلة يف الربنامأ  نات ال يا به البلوى يجب أن تكون الب لة مما عمت  الشتتتتام

ور النشتتر ولم يعد منضتتبطة ال إيهام فيها فقد غدت عكازا للكثير من الباحثين و 

 الما ية لديهم متوفرة مكاناتواإل هناك الكثير من الوقت لدى الباحث ليدقق 

تحاملت عليهم يف أشتتياء ال ينبوي الستتكوت عليها مث  كتب المبتدعة وأه   وقد

ها التعوي  يف العزو  وأيضتتتتا األهواء بدال بعض الطبعات العلمية التي علي استتتتت

بالذكر جميع طبعات الستتتتؤاالت  بالستتتترقات العلمية وأخص  به  بطبعات أشتتتت

شاملة فني الجعبة الكثير  ستنرغ ك  مالحظايت على ال من  ونأم  الحديثية. ولم ا

مي أوقع القائمين عليها تشكي  فريق علمي لتنقية الربنامأ مما شابه من خل  عل

 الكثير من المعتمدين عليه يف الوهم ال لقلة علمهم ولكن ثقة منهم يف الربنامأ.

هناك اغرتار بالنصوص المشكولة بالربنامأ وهي مشكلة بربنامأ التشكي   -13 

اآللي ويورت هبتتا بعض البتتاحثين ويقتبس منهتتا يف حواشتتتتي النص المحقق أو 

 ينسخها ويضعها باألص .

 على  لك: مثلةألا ومن



37 
 

خطأ بالتشتتتكي  جراء  200محقق يطبع جزء حديثيا إلمام كبير ويقع يف أكثر من  

 النسخ من الشاملة ما ا ننع؟

لما يكون نصتتتوص األجزاء الحديثية المخطوطة التي بالشتتتاملة منقولة من -14 

جوامع الكلمذ وفيها عشتتتترات التصتتتتحيف والتحريف والستتتتقط ويقتبس منهاذ 

 نع ؟ويعزى إليها ما ا ن

 العلم أن الكثير منها طبع وما زال بطاقة الشاملة تنص على أنه مخطوط! مع

تاريخ االستتالم للذهبي تحقيق  . بشتتار التي بالشتتاملة منقولة من جوامع  نستتخة

الكلم ونصتتتها نص طبعة تدمرل ومشتتتكولة بالربنامأ االلي ويتم االعتما  على 

 أهنا نص  . بشار ما ا ننع ؟

للخطيب طبعة  ار السعا ة المنقولة من جامع الرتاث  تدخ   نسخة تاريخ بودا  

الشتتتاملة وتكون موافقة لطبعة بشتتتار يف الجزء والصتتتنحة ويقتبس منها على أهنا 

 نسخة بشار ما ا ننع ؟

المعجم الكبير للطرباين النستتخة القديمة التي كانت يف الشتتاملة فكان فيها الكثير 

ساقطة من األصول من جامع المسانيد من الخل  مث  إ خال بعض األحا يث ال

 البن كثير 
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من أحا يث المعجم األوسط  خلت يف الكبير لكن تم استدراك  لك يف  والكثير

نستتتتختتة أخرىذ لكن الستتتتؤال كم شتتتتخص وثق بعض التخريجتتات من هتتذه 

 النسخة؟؟

استتتتبدال بعض الطبعات القديمة التي يف الشتتتاملة بطبعات منشتتتورة حديثا غير  

من األحيان مث  استبدال طبعة الكام  البن عدل  ار الكتب العلمية  جيد يف كثير

 بطبعة الرشد 

  ار الكتب العلمية مجو ة يف كثير من المواضع!! فطبعة

: وأما ألناى الحديث يف كتب الستنة فحدث وال نيسألقال  . عبد الستميع ا-15

استتتتات الكثيرة يف  لك. وقد قمت بتجربة مع طالبي يف الدر خطاءألحرج عن ا

 العليا حول بعض النصوص

 مقارنة مع الطبعات الموثقة الحديثية

 مما رأينا من خل .. فهالنا

 لهم بالتجربة العملية خطأ االعتما  على الشاملة. وأثبت

 وقال  . عبد الحكيم األنيس:  -16

 كتب اللوة أقحمت منر ات ال وجو  لها. ويف

 نصوص ومقدمات. وبرتت
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 عن الشاملة طوي  والحديث

 مقلق جدا... والواقع

ضيق الوقت وضعف الهمةذ -17 سريع: ال يجوز االحتجاج ب وقال  .  محمد ال

هذه أمانة كما تعلمذ ال يصتتتتلح أن يثبت المرء حرفا بوير تدقيق ومراجعةذ وك  

 هذا تعرفه ويعرفه مشايخنا هنا قب  أل أحد.

األخطاء  ليستتتت كلها يف الوقتذ ب  هذا الوستتتائ  كما اتستتتعت فيها والمستتتألة

 واإلشكاالتذ اتسعت فيها الخدمات التي تختصر وقت الباحث.

ما كات  إن ية المل مداركذ وتنم يةذ وتوستتتتيع ال نا تدقيق والع جب ال المهم والوا

للتعرف على مواطن اإلشكال ومظان الخطأ واحتماالت السقط والنوات بسبب 

 أخطاء الشاملة

ضوطة زر لالنتقال للمطبوع أو ال يكون عائق الوقت شيئا يذكرذ فالمسألة  حينئذ

 حتى المخطوط.

ال أ افع عن قائمة األخطاء التي تنضتتتتلت هبا اليوم وقب  اليومذ وال أقول إن  أنا

 القائمين على الشاملة ليس عليهم واجب يف هذا

أقول إن هذه األخطاء والمشتتتاك  واقع فرض ننستتته منذ ستتتنوات بعيدة  ون  ب 

لشتتاملة ونحوها فعليه أن يتعام  مع  لك ح  هنائيذ ومن رضتتي أن يتكئ على ا

 بواقعيةذ والواقعية تقول إن الح  النهائي ليس منظورا ب  ليس مأموال أصال.
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إصالحات تأيت رويدا كما تنضلت يف معجم للطرباينذ وكما هو الواقع يف  وهناك

غيره كثيرذ وهذا مما كنت أقول إن أه  الشتتاملة قاموا بما عليهمذ فهم يجتهدون 

لتصتتتتويب والتعدي  واإلصتتتتالحذ والواجب على الباحث أن يبذل جهدهذ يف ا

 ويقل  عليهم من اللوم.

برنامأ منتوحذ وال ُيلزم أحدا باختياراتهذ فأستورب انتقا  قضية اختيار  والشاملة

الطبعاتذ مع أن الطبعات األخرى متوفرة يف موقع الشتتاملة على الشتتبكة قب  أل 

 مكان آخر

لذل أر هذا نا رأييذ وا قد تكون نظرات يةذ لكن  نا متنقون يف أصتتتت  القضتتتت ى أن

 لألولوية مختلنة.

 محمو  النحال: خألوقال ا-18

التدقيق أمانة لكن هناك بعض المالبستتتات تحيط بالواقع تعج  الباحث يف  وأمر

 عجالة من أمره فيركن إلى الشاملة!!

كن يف الطبعات: البعض ليس خبيرا يف اختيارها الستتتتيما إ ا  لم ت وبخصتتتتوص

 مجال تخصصه.

ثم عندما أجد بطاقة كتاب الكام  البن عدل  ون فيها: قمنا بتصويب الكثير من  

األخطاء باالستتتتتعانة بمصتتتتا ر كثيرة من أهمها النستتتتخة الخطية بأحمد الثالث 
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وطبعة  ار الكتب العلمية وكتاب  خيرة الحناى وقد بلوت الحواشتتتي الخاصتتة 

 بالتصويب حوالي ألف حاشية. 

 بعين المستنيد ستكون هي المعتمدة لدل  أوال

يا بعين الناقد فهناك ألف وقنة فكيف لطبعة تعد أحدث ما طبع من الكتاب  ثان

 يقع هبا ألف خطأ!؟ 

يصوب من  ار الكتب العلمية واألصول المعتمدة لدى الرشد هي ننسها  وكيف

 وزيا ة؟! 

نعو  لموضتتتع االتناق فلع  الموقع لو كلف بعض الباحثين وأعطاه راتبا  وأخيرا

شتتتتهريا فيجلس على ك  كتاب مدخ  فيقارن بينه وبين المدخ  يف عدة نقاط 

هبا ترقيم  لة  مدخ ية ال خة الورق ه  النستتتت ث   حاب الموقع م له أصتتتت ها  حد  ي

ه  هناك توافق للصتتتتنحات...ثم يعمد الموقع يف التوا مع  صتتتت لألحا يثذ 

المحقق ويأخذ منه كوبي من النسخة النصية كما هي ويدخلها للربنامأ  ون أل 

 تدخ  

بعض نصتتتتائح أه  الخربة أمثال حضتتتترتك و . عبد الحكيم و . العمران  ومع

 ينجرب الكسر. واهلل الموفق.

 وهذه المالبسات ربما ترجع إلى:-19 

 عدم توفر الكتاب ورقيا أو بي  ل اف. 
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ير موافقة للنستتتتخة المتوفرة لدى الباحث. أو تأخر يف نستتتتخة الشتتتتاملة غ وكون

 موعد المناقشةذ أو كان مرتبطا بمعدل يوميا لصاحب العم .

أنه يجه  أن الكتاب المدخ  فيه ترحي  يف عزو الصتتتنحاتذ أو أن المطبوعة  أو

 خالية من ترقيم األحا يثذ فيأتى الحذر من مأمنه 

 أفسد هذه الربامأ سوى  لك. وه 

صياغة هذه المالحظات بشك  علمي وتصمم على هيئة مطويةذ وتنشر  وممكن

ية المرتتبة على االعتما  على  على النتذ لتحذير المستتتتتخدم من األثار الجانب

 الربنامأ  ون الرجوع للنص الورقي.

قال   جمال عزون: الشاملة على فضلها قد تكون للعيون )ساملة (ذ ال ح  -20

 اإللكرتونيات والمطبوعات. إال )الجمع بين االختين (:

وقال  . يوسف الر ا ل: االعتما  على الشاملة وحدها يصنع جامًعا وال يصنع  

 باحثًا

 يرجع الجامع جاهالً إ ا انقطعت الكهرباء. وقد
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 بسام عبد الوهاب الجابي

(1953-2017) 

 د. إياد خالد الّطّباع

 

ٌم باحٌثذ ناشتتتتٌرذ خبير يف الطباعة وفنوهناذ  والمخطوطات وأماكنهاذ ُمَحكَّ

صرينذ  و اّطالع  شرين يف اختالفاهتمذ خبيٌر بالمؤّلنين والمحّققين المعا بين النا

سع على المطبوعات والمخطوطاتذ وتمييز المطبوع من المخطوطذ  و نظر  وا

راقة العربية  فاحص يف نقد الباحثين وبيان تدليستتتتهم وأخطائهمذ أحد علماء الوة

رينذ  .نزّكي على اهلل أحداً  مع  يانٍة واستقامةذ وُحسن معتقدذ وال المعاصة

ُولد بدمشتتتتقذ وتعّلم فيهاذ وأحّب العلم والعلماء وخالط أجاّلءهم بحثًا  

ة مع األستتتتتا  المؤّرخ محمد أحمد  همان ذ  الته خاصتتتتّ
وتحقيقًاذ فكانت صتتتتة

اجتها ه وفكره وأحمد راتب النّناخذ والشيخ شعيب األرنؤوطذ َمْعَلمًة يف توجيه 

 .وعمله نحو التميّز يف علمه وعمله

موّظنًا يف  ار القلم لصتتاحبها األستتتا   1977أّول ما عرفُته يف نحو ستتنة  

محمد علي  ولةذ وكانت منتدى ثقافّيًا يوشتتتتاها أه  العلم وطلبتهذ وكان يقوم 

لك يف بشتتؤوهناذ معاونًا ألبيستتليمذ رحمه اهللذ حتى إّن أبا ستتليم كان ينخر بعد  

 .أّن  اره خّرجت عد ًا من الناشرين أمثال بسام الجابي
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س  ار البصتتتتائرذ وطبع فيها بعض الرستتتتائ  والكتب الصتتتتويرةذ   ثّم أستتتتّ

وتعّرف فيها الناسذ والستتيما بدمشتتق الشتتامذ على كتب المستتنةد الشتتيخ محمد 

 .ياسين النا اينذ والوماريينذ خاّصةذ وطبع فيها رسائ  بحثية نا رة

س يف الثمانينيات ) ار المصتتتتحف( شتتتتراكة مع األستتتتتا  محمد ثّم أ  ستتتتّ

رضوان  عبول صاحب مؤسسة الرسالةذ وطبع فيها عدة طبعات من المصاحف 

لذل تّوجه بطباعة  كان ُيشتتتترف بننستتتته يف بيروت على تننيذها يف المطبعةذ وا

ُسّمي بين الناشرين بتتتتت)المصحف األلماين( وليس لدّل منه  مصحف يف ألمانية 

 .خة ألصنهنس

باستتتتم )الجّنان   نات  ار نشتتتتر  س يف قربص يف منتصتتتتف الثماني ثم أستتتتّ

والجابي( شتتراكة مع صتتديقه الستتيد هشتتام الجّنان الدمشتتقّيذ وعنها أصتتدر جّ  

كتبتهذ وجتّ  متا ينشتتتتره كتان فيمتا بعتُد بتاالشتتتترتاك مع ) ار ابن حزم ببيروت( 

 .وصاحبها وصديقه األثير أحمد قصيبايت

يةذ واألخرى أصتتتتدر مجّلتين   ية شتتتتهر قاف األولى )المرآة( وهي مجلة ث

)البصتتتتائر( مجلة فصتتتتلية تبحث يف الرتاث الشتتتترقي ذ وصتتتتدرتا عن )الجّنان 

( عد ًاذ ثم 15والجابي(ذ و)االتحا  الثقايف يف فرنستتتتا(ذ وصتتتتدر منهما نحو )

 .توقنتا

ُعرف رحمه اهلل بجّديتهذ ومستتتتاعدته طالب العلم والباحثين والمحّققين  

تأمين مخطوطاهتم ومصتتتا رهمذ والستتتيما من الكتب النا رةذ وقد نّوه بذلك  يف
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الدكتور عدنان  رويش رحمه اهلل يف مقدمة تحقيقه لكتاب )تاريخ ابن قاضتتتتي 

 .شهبة(

وهو صتتاحب فكرة )ستتلستتلة مؤلنات اإلمام العز بن عبد الستتالم(ذ أشتتار  

واألحوال(ذ لّما  علّي بذلك بعد تحقيقي للكتاب األول منها )شتتتتجرة المعارف

علم وقوعي على رستتتائ  للعز بن عبد الستتتالم يف مكتبة اإلستتتكوريالذ وكانت 

 .فاتحة خير ليذ أثابه اهلل

تزّوج من بنت األستتتتا  الناضتتت  موفق الشتتتاويشذ شتتتقيق الشتتتيخ زهير  

 .الشاويش رحمهما اهللذ وأنجب ثالثة أبناء

 .رحمه اهلل وأثابهذ ووّسع مدخله
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 الصحيح لعنوان كتاب العبرالضبط 

 د. رياض بن حسين الّطائي

 

بَر يف خرب من َعبَر ]بتتالمهملتتةذ ال: يف خرب من َغبَرذ  كتتتاب التتذهبي:
العة

 بالمعجمة[

ومصتتتتدره العبور على  "َعبَر"قال العالمة مصتتتتطنى جوا : والراجح هو 

عرب  ويقال: عرب فالن إ ا ماتذ فهو عابرذ كأنه"المشتتتتهور. قال مؤلف اللستتتتان: 

 سبي  الحياةذ وعرب القوم أل ماتوا. قال الشاعر:

اٍت  متتَ ر فتتإن لتتنتتا لتتُ  فتتإن نتتعتتبتتُ

 

 وإن نتتوتترب فتتنتتحتتن عتتلتتى نتتذور 

نا يف   كأن ل نهذ  بد م ما ال  نا فنحن ننتظر  نا أقرانذ وإن بقي نا فل يقول: إن مت

ذ فالوبور هو البقاءذ والوابر هو الباقي على الصحيح. ]مجلة المجمع "إتيانه نذراً 

 [.1/3/1964ذ 11العلمي العراقي: ع

 وممن رّجح كوهنا بالمهملة ال بالمعجمةذ سوى الدكتور مصطنى جوا :

مالي ابن الشتتتتجرلذ وأعمار  - كأ ته  قا العالمة الطناحيذ يف مواضتتتتع يف تحقي

 .279األعيانذ ويف المقاالت 

 (.95) 165ص "الذهبي .."األستا  بشار عوا  معروف يف  -
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 ريم الخضير.الدكتور عبد الك -

 عبد الستار الشيخ؛ تبعًا للدكتور بشار. -

 وغيرهم.

ومن نستتتتخ الكتاب نستتتتخة خزائنية ننيستتتتةذ يف المكتبة األهلية بباريسذ 

ويظهر فيها تجويد الناستتتتخ للعنوانذ وضتتتتبط الكلمة بالعين المهملة المنتوحةذ 

 وناسخ المخطوط هو الحافظ الحسيني تلميذ المصنف.
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نّصان من خوارج النصوص في ذكر زالزل وقعت في المغرب 

 والبوسنة

 محمد علوان

 ضياء الدين جعرير

 بسم اهلل الرحمن الّرحيم

إّن خوارج النّصتتوص عالم لم ُيكتشتتف منه الكثيرذ فيه الوريب والعجيب 

ّم النّظير إلى نظيره فيها لكانت ثورة علمية عجيبة  من النوائد والنرائد اّلتي لو ضتتُ

تنّوع علمي ومعريفّ  "الخوارج"يف ميدان  راسة المخطوطات اإلسالميةذ يف هذه 

كبيرذ فهي تحول شتتتتها ات الميال  والوفاةذ والتملكات والوقنياتذ والقراءات 

ب  تحكي  عارضتتتتتاتذ  عدة قيو  -والم لك-من خالل  ّية  -كقيو  التم جوراف

اإلجازات  ذ وتحول-المخطوط وانتقاله من مصتتر إلى مصتتر بين عصتتر وعصتتر

ماعاتذ وتحول اإلفا ات واإلنشتتا ات إلى غير  لك من التنّوع العجيبذ  والستتّ

ومن هذه التقييدات هي تلك التي ُيذكر فيها بعض الوقائع التاريخية التي وقعت 

 يف عصر من العصور.

ويف متا يلي تقييتدان فيهمتا  كر زالزل حصتتتتلتت يف بال  المورب وبال  

 البوسنة:

 حمد علوان: من الطرر السوسية:قال األستا  م -1
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نة  ب   ر ية  و يف ج ناطق الستتتتوستتتت تاريخي لوقوع الزلزال عم جميع الم يد  تقي

رجب  22بضواحي سوس و مدينة مراكش ...  يف الثلث األخير من ليلة السبت  

 هت1105

قاستتتتم  -2 يد بقلم المنهرس البونستتتتول:  لدين جعرير: وهذا تقي ياء ا قال ضتتتت

وازل خستتتترو:  بة ال حدى المخطوطات مكت جا األزهرل على إ جاء يف " وبرا

نا  لد عت يف ب لة وق عات( أّن زلز حت عنوان: )تواريخ واق ما يلي ت قات في التّعلي

سنة  صنر  شهر  وهبذه الميال ية(  1753هتتتتت )وهي  1167سرال )سرايينو( يف 

المناستتبة نذكر ههنا أّن زلزلة شتتديدة وقعت يف ستترال أيضتتا )ويف غيرها من مدن 
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الميال ية( و لك يف  1962هت )أو  1382بوسنة هرسك( يف هذه الّسنة وهي سنة 

 "يونيو 11محرم الحرام من تلك الّسنة أو  8يوم 

 .1530مكتبة الوازل خسرو بك بسرايينو البوسنة: 
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 [1] الوثائق السلطانية المغربيةمن 

 محمد علوان

 ]الحمد هلل وحده

خديمنا  األرضى الباشا الطيب الطالب المقرلذ وفقك اهلل وسالم عليك 

 ورحمة اهلل.

وبعد؛ فقد بلغ لعلمنا الشتتريف من طرف متعد ة وصتتلت حد التواترذ أّن 

َمٍعذ مع ما يف هذا كثيرًا من المستتتلمات يخدمن بديار اليهو  وبَمْرَأى منك  وَمستتتْ

األمر الشتتتتنيع من هتك الحرمةذ والحط من كرامة المستتتتلمة؛ زيا ة على ستتتتوء 

سمعة التي يأباها الدينذ وتحم  اليهو  على االستخناف بالمسلمينذ وتؤ ل  ال

هبم إلى نستتيان عوائدهم المألوفةذ وقواعدهم المقررة المعروفةذ من كوهنم أه  

 مة فال يخرجون والحالة هذه عن طورهم المعهو   مة يجب عليهم مراعاة األ

وحدهم المحدو ذ لما يف  لك من ستتتتعيهم بأننستتتتهم للوقوع فيما يخشتتتتى منه 

نا الكرام  بأستتتتالف تداء  نا اق  -قدس اهلل أرواحهم يف  ار الستتتتالم-عليهمذ مع أن

 أبقيناهم راتعين يف مجموعة األمان ليعيشوا مع المسلمين يف سكينة واطمئنان.

ة منا يف المحافظة على كرامة المستتتتلماتذ و رءًا لما عستتتتى أن يتولد عن ورغب 

 لك من االضطراباتذ نأمرك أن تمنع المسلمات من الخدمة بديار اليهو ذ منعًا 



53 
 

باتًاذ وترصتتد العيون لمراقبة  لكذ وتستتد يف ستتبيلها المنافذ والمستتالك حتى ال 

الهتمامذ والصتترامة والحزم ايقع ستترًا وال جهرًاذ متخذًا يف  لك مستتلك التيقظ و

 ه 1359 ل القعدة  29يف  والسالم. التام.

 و الحجة عامه   6قد ستتتتج  هذا الكتاب الشتتتتريف يف الوزارة الكربى بتاريخ  

 م.[1941يناير  4الموافق  

 

 [1] صورة الوثيقة

 كتبه محمد بن محمد علوان

 هت1438شعبان  23م/2017مال  19أكا ير 
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 [1] من الطرر المغربية

 "اإلحياء واالنتعاش برتاجم سا ات ءايت عياش"طرة على مخطوط 

 النسخة المحنوظة بالخزانة الحمزاوية.

رضي اهلل -]الحمد هلل؛ وجدت مقيدًا بخط سيدل أحمد بن عبد العزيز الهاللي 

مانصه: )أخربين الناض  سيدل محمد بن بطاهر أنَّ عنده نسخة النسائي  -عنه

ألحمد الذهبي السعدلذ وعليها خط السلطان المذكورذ  بخط النشتاليذ كتبها

وأخرج لي نسخة البخارل يف سنر واحد بخط مبسوطذ والسنر ليس بكبير جداًذ 

ثم بعد كتبي ما تقدم أخرج لي المرابط الخير المذكور السنر الذل فيه النسائيذ 

كتوب فطالعته فوجدته خطه المنسوب للنشتالي ال يوجد مثله يف هذا الزمانذ م

وقعت نظرة »بخط واحدذ ويف آخره مكتوب على آخر ورقة من الكتاب ما نصه: 

لسيدل محمد بن سعيد المرغيتي يوما هبذا المجلد فاستحسن خطهذ ونظم هذه 

 ]الطوي [ األبيات:

تب كا ك    كذا فليكن أو يستتتترتح 

 

كب   وأنى أليدل الخلق نظم الكوا

 ولتيتس عتجتيتبتتا نتظتم  ر وثتقتبتته 

 

 والنجتتتوم الثتتتواقبومن للدرارل  

 وأعجتتب شتتتتيء  فرت طلعتتت بتته 

 

 نجوم السما مستحسنات المراتب 

 «. اهت.لجين وياقوت وترب وجوهر 
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: َو رأيت عنده نسخة الشنا والموطأ ...يف قلب كبير أخذها -رضي اهلل عنه-قال 

من بعض الوالةذ وهو الشتواينذ اشرتيته بمئة مثقالذ وعنده الرتغيب  والرتهيب 

أربعة أسنارذ وأخربين أنه رأى كتابًا عند سا ات ... زروق. انتهى(ذ رضي اهلل يف 

 عنهم وننعنا هبم[.

 

 صورة الطرة

 

 صورة تتمة الطرة بالهامش األيسر

 كتبه محمد بن محمد علوان

 م2017مال 22هت/1438شعبان  26بأكا ير يوم االثنين 
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 محّمد بن عبد اهلل السرّيع

 

المنيد شتتتتمس الدين محمد بن الحستتتتن الخربلذ هكذا نعى المحدث 

ج بهذ الحافظ أبا  المعروف بابن النقيبذ شتتتتيَخه الذل الزمهذ وأكثر عنهذ وتخرَّ

الحجاج المزلذ و لك بعد وفاته بستتتتتة عشتتتتر يوما فقطذ يف ستتتتماٍع على ابنه 

  عبدالرحمن المزل:

اإلستتتتالمذ حافظ ... ابن شتتتتيخنا اإلمام األوحد البارعذ العالم العالمةذ شتتتتيخ "

اآلفاقذ إمام أه  الحديثذ العمدة الحجةذ فريد  هرهذ وحيد عصتتتترهذ نستتتتيأ 

وحدهذ جمال الدين أبي الحجاج يوستتتف بن الزكي عبدالرحمن بن يوستتتف بن 

عبدالملك بن يوستتف بن علي بن أبي الزهر الكلبي القضتتاعي المزلذ قدس اهلل 

 ".روحهذ وتومده برحمتهذ ونور قربهذ وأسكنه جنته..
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 (50)خطوط ، وإجازات ، وأثبات ، وسماعات ، وتملكات .. 

رحمه اهلل تعالى على هت( 1348)ت  خط العــــالمة أحمد تيمور) 

كتاب أوقفه وأوقف جميع كتبه على نفسه ، ثم على ذريته من 

 ( بعده ، ثم على األمة

 شبيب العطّية

 

شتتعبان ستتنة  10أوقنها ذ يف هذا خّطه رحمه اهلل تعالى على أحد كتبه التي 

 هت .1320

 وعلى الكتاب ختمه رحمه اهلل تعالى .

وأحمد تيمور ذ هو : أحمد بن إسماعي  بن محمد تيمور بن محمد إسماعي  بن 

 علي كر  .

أصتتتت  عائلته من أكرا  الموصتتتت  ذ وجده محمد تيمور جاء إلى مصتتتتر يف عهد 

المماليك ذ فجعله من قوا ه محمد علي باشا ذ واتص  به ذ وساعده على النتك ب

الخاصين ذ وعينه كاشنًا ذ ثم مديرًا للشرقية ذ وكانت له منزلة عالية عند األسرة 

 العلوية .
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وأما والد أحمد تيمور ذ فقد تقلب يف عدة مناصب ذ إلى أن صار رئيسًا للديوان 

 الخديول ذ وحظي بلقب باشا .

ثالثة أشهر ذ فتولت أمه وأخته هتتتتت ذ وتويف أبوه وله 1288ولد أحمد تيمور سنة 

 الشاعرة عائشة تربيته وتوجيه  راسته وصق  ملكاته .

 تعلم رحمه اهلل العربية والرتكية والنارسية والنرنسية .

وقرأ على كبار علماء عصره ذ منهم ابن التالميد ذ الذل قرأ عليه المعلقات السبع 

 ذ وكثيرًا من الدواوين ذ وبعض الرسائ  اللووية .

وممن اتصتت  به : إبراهيم ناصتتيف اليازجي ذ وطاهر الجزائرل ذ ومحمد عبده ذ 

 وغيرهم .

 وكانت له صالت بأه  العلم واأل ب يف ك  مكان .

عالى : كنت إ ا  قال محمد كر  علي رحمه اهلل ت وة ذ حتى  بالل قة  فائ ية  وله عنا

ن عرض لي أو لبعض أعضتتتتاء المجمع إشتتتتكال لوول أو تاريخي ذ أو أحببت أ

خصتتوصتتًا _أعرف كتابًا يف موضتتوع يهمني البحث فيه ال أجد من يشتتني غلتي 

 غير أحمد تيمتتور . _بعد فقد أستا نا الجزائرل

و كر محب الدين الخطيب ذ أن الشتتتنقيطي صتتترح بأنه لم َيَر يف مصتتتر من ينهم 

 كالم العرب مث  الشيخ محمد عبده ذ وأحمد تيمور .

 ذ لتعلم قدره يف اللوة وعنايته هبا . "ب يف المعاينأوهام شعراء العر"وانظر كتابه 
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وقد اتنق من كتبوا عن تيمور أنه كان منقطعًا لمكتبته التي كانت أغنى مكتبة يف 

مصتتتر بعد  ار الكتب واألزهرية ذ وكان إ ا اقتنى واحدًا منها أخضتتتعه لدراستتتة 

 سريعة ثم قيده يف فهرسة المكتبة .

لكتب ذ يقضتتتتي وقته يف المنزل للقراءة والكتابة ذ كان رحمه اهلل تعالى عاشتتتتقًا ل

وكان يبذل الوالي والننيس من أج  الحصتتول على المخطوطات ذ ويتنافس مع 

 صاحبه شيخ العروبة أحمد زكي يف اقتناء ننائسها .

 يصنه العتالمة محمو  شاكر رحمه اهلل تعالى ذ فيقول :

جهه واستضاءت ذ وكأنه نورًا قد )) إنه إ ا أخذ الكتاب بين يديه تويّرت أسارير و

 سطع بمجر  إمساكه المخطوط .

إ ا جاءه أمين أفندل بمخطوط جديد ذ شتتتتيء هائ  ذ تحس أن هذا الرج  ليس 

 إنسانًا !

تتوير صورته من إنسان جالس يتكلم إلى إنسان مأخو  ومضيء يف وقت واحد ذ 

 وتربق عيناه وكأهنا لؤلؤة مضيئة أو  رة يتيمة (( .

تصر األمر منه على شراء النسخ األصلية ذ ب  كان يلجأ أحيانًا إلى تصوير ولم يق

 الكتب عندما يتعذر الحصول على النسخ األصلية .

وكان له أعوان ينستتتتخون له أندر الكتب يف األ ب واللوة والتاريخ من الشتتتتام 

 والعراق والحجاز واليمن والمورب .
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 بخط يده . كما نسخ هو ننسه عد ًا من ننائس المخطوطات

 1912( حستتب إحصتتاءه يف النرتة من 21262ولهذا جمع مكتبة ننيستتة بلوت )

 م .1927إلى 

وال تقتصتتتر المكتبة على الكتب المخطوطة والمطبوعة فحستتتب ذ وإنما تضتتتم 

ومحتتابر أقالم كتتانتتت لبعض أيضتتتتتًا الصتتتتور التتتاريخيتتة ذ واآلالت النلكيتتة ذ 

 .المشاهير

والتناخر ذ أو للذة الجمع والتزين هبا ذ وإنما  ولم يكن اهتمامه بالكتب للتباهي

لشتتتونه بالعلم والقراءة والبحث واالطالع ذ فكان يعلق وينهرس وينتقي النوائد 

ته إلمام البّحاثة المدقق ذ ويظهر  لك جليًا  ويكتب األبحاث ذ حتى ألم بمكتب

طه فيما يدونه بخطه على أغلب مخطوطاته بما ينيد اطالعه عليها ذ ويدون بخ

 على طررها :

 )) قرأناه (( .

 .الت خاصة مبّوبة تبويبًا  قيقًاوكذلك قام بننسه بعم  فهارس وافية لها يف سج

ته لكتاب تيمور  قدم لدكتور مهدل َعاّلم يف م أوهام شتتتتعراء العرب يف "يقول ا

 : 36ص "المعاين

ذ )) لقد كنت أتعقب تاريخ شتتتتاعر أندلستتتتي عظيم لم تتنّبه له عا ة كتب األ ب 

ولم يظنر بحظ يف كتب التاريخ ) حتى  ائرة المعارف اإلستتالمية ننستتها لم َتُجد 
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عليه وال على مؤلف من مؤلناته المندثرة بكلمة واحدة ( ذ ولكنني يف مخطوط 

قات تشتتتتير إلى بعض المراجع التي  من مخطوطات تيمور العظيم وجدت تعلي

 يوجد هبا شذرات عن  لك الشاعر العظيم .

ها ذ  ولكم تمنيتت يومئتذ أن يتيح اهلل من يتدرس هتذه التعليقتات ليضتتتتم مؤتلن

ويخرجه للعلم والعلماء . ولم أكن أعلم أن تيمور العظيم كان قد قام هو ننستتتته 

 بذلك ذ أو ببعضه على األق  .. (( .

ولهذه العناية النائقة بالكتب ذ عندما أرا  الشتتيخ طاهر الجزائرل المحقق الكبير 

تالل فرنستتتا للشتتتام ذ رأى أن يقدمها ألحمد تيمور بداًل من أن بيع مكتبته بعد اح

 تذهب لألجانب ذ وما  اك إال لعلمه بأهلية هذا الَعَلم يف حنظ تراث األمة .

بدأت المكتبة يف  رب ستتتعا ة بالقاهرة ذ ثم نقلها إلى عزبته يف قويستتتنا بمحافظة 

لذ ها ذ  ها على غير حدى مزارعه التي يؤثر ية ذ وهي إ ندما المنوف ها ع جأ إلي ا ل

ضاقت به العاصمة بسبب ضوضاء المدينة ذ وبعد وفاة صديقه محمد عبده الذل 

 كان يسكن بجواره .

ولهذا قرر نق  مكتبته إلى قويستتنا ذ ورتبها يف خزائنها حيث كان يرجع إليها ليقرأ 

ويكتب ذ وقضتتى محمد كر  علي ذ وطاهر الجزائرل يف ضتتيافته بضتتعة أيام يقرأ 

 م .1912أسماء الكتب ذ وقام محمد كر  علي بوصنها يف المقتبس عام عليهما 
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ويف تلك األثناء أشتتارا عليه بنق  الخزانة من قويستتنا ذ خوفًا عليها من الحريق ذ 

تالمة أحمد تيمور أن يشرتل  ارًا  ت ت ت إ  كانت مالصقة لبيوت النالحين ذ فقرر الع

اشرتى أرضًا يف الزمالك حيث كان  يف القاهرة ينق  إليها مكتبته ذ وبعدها بشهور

أحد األحياء الجديدة يف القاهرة ذ ونق  إليها مكتبته بعد عام ذ وكتب إلى محمد 

ته حتى نقلها  كذلك يف حيا ته الجديد ؛ وظلت  له إلى بي قا بانت كر  علي يخربه 

نجاله إستتتتماعي  ومحمو  تيمور إلى  ار الكتب المصتتتترية التي تستتتتلمتها عام 

 د وفاة صاحبها بسنتين .م ذ أل بع1932

ونظرًا لندرة هذه المكتبة ونناستتتها ذ فقد أفر  لها مكانًا خاصتتًا يف متحف القلعة 

ذ وعندما تم نق  متحف القلعة إلى  ار الكتب المصتتتترية تم وضتتتتعها يف مخازن 

 الرصيد .

وتم نقتت  المكتبتتة مرة أخرى من مبنى التتدار القتتديم ببتتاب الخلق ذ إلى المبنى 

م يف قستتم المكتبات الخاصتتة ذ وهكذا تنقلت 1973بكورنيش الني  عام الكائن 

 المكتبة مرات عديدة حتى استقر هبا المطاف يف  ار الكتب المصرية .

هذه لمحة ستتريعة لتاريخ مكتبته رحمه اهلل تعالى ذ وأما أبحاثه ذ فقد صتتورهتا من 

ق الرتاث ذ ذ محاضرات الموسم الثقايف لمركز تحقي "شوامخ المحققين"كتاب 

 . وأرفقتها مع هذا المقال للنائدة . 29-23بدار الكتب المصرية ذ ص

 26هتتتتتت / 1348 ل القعدة ستتنة  27تويف رحمه اهلل تعالى صتتبيحة يوم الستتبت 

 م .1930أبري  
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 (51) خطوط ، وإجازات ، وأثبات ، وسماعات ، وتملكات ..

 خط العالمة بدر الدين محمد بن عبداهلل الزركشي ) 

 ( رحمه اهلل تعالىهت( 794)ت 

هذه تذكرته بخطه رحمه اهلل تعالى ذ وقد ستتتماها بالتذكرة النحوية ذ وهي 

 . 1458من محنوظات مكتبة كوبريلي ذ برقم 

ذ بمعنى الكناشة عند المواربة ذ وهي ما يقيد فيها النوائد والتذكرة عند المشارقة 

 والشوار  للضبط .

به التي بخطه ذ وجدت كتابًا آخر ذ وهو عبارة عن قطعة من  وبعد بحثي عن كت

تخريأ أحا يث شتتتترح الوجيز ذ محنوظة يف برنستتتتتون ذ مجموعة يهو ا ذ رمز 

 . 431الحنظ : 

 ورقة . 170المؤلف ذ يف وهي كما جاء يف النهرس : مسّو ة بخط 

تالمة الزركلي يف األعالم ذ مسو ة كتابه  ت ت ت تشينف المسامع "وكذلك ما نشره الع

 ذ كله خّطه ذ يف المكتبة العبدلية الصا قية بتونس . "بجمع الجوامع

 ثم  ّلني الشيخ عا ل العوضي جزاه اهلل خيرًا على بعض كتبه التي بخطه ذ وهي :

 . 4434وفيات األعيان ذ مكتبة الناتح ذ رقم عقو  الجمان على  -1
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 . 3769اإلجابة إليرا  ما استدركته عائشة على الصحابة ذ الظاهرية ذ برقم  -2

 . 138تأصي  البنى يف تعلي  البنا ذ األسكوريال ذ  -3

 . Sperenger - 499التنقيح أللناى الجامع الصحيح ذ مكتبة الدولة ذ  -4

بضتتتتعنه ذ قال ابن قاضتتتتي شتتتتهبة رحمه اهلل تعالى يف وخطه رحمه اهلل معروف 

 : 452/3 "تاريخه"

 )) وخطه ضعيف جّدًا ذ صعب ذ َقّ  من يحسن استخراجه (( .

ي   له محمد بن خل قا ما  عانى خّطه ذ  يه ممن  نت عل ما وق لت : ومن طريف  ق

)وأظنه تلميذ الحافظ ابن حجر العستتقالين ذ الذل ترجمه الستتخاول يف الضتتوء 

بأحكام المستتتتاجد"( ذ بعد أن نستتتتخ كتاب 234/7الالمع   "إعالم الستتتتاجد 

 للعالمة الزركشي معتمدًا على نسخته التي بخطه فقط :

)) فأستتأل اهلل من فضتتله الجلي  اإلعانة على إصتتالح ما أفستتده العبد محمد بن 

خلي  ذ وعذرل يف خّطه من أوضتتح الواضتتح ذ والتنبيه على االفتقار للمقابلة من 

الح ذ ولم أكن أهالً ألن أكتب من خّطه وأستتتلم من غير إصتتتالح أصتتتلح المصتتت

 صالح (( .

 . 3531وهذه النسخة محنوظة يف شيسرتبيتي ذ برقم 

والعالمة بدر الدين الزركشتتتي ذ هو : محمد بن هبا ر بن عبداهلل الزركشتتتي ذ بدر 

 الدين المنهاجي ذ وسمي بالمنهاجي لحنظه كتاب المنهاج .
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مع من مولطال ذ وتخرج به يف الحديث ذ وقرأ على الشيخ هت ذ وس745ولد سنة 

جمال الدين اإلسنول ذ وتخرج به يف النقه ذ ورح  إلى  مشق فتنقه هبا ذ وسمع 

 من عما  الدين ابن كثير ذ ورح  إلى حلب فأخذ عن األ رعي وغيره .

 : "الدرر الكامنة"قال الحافظ ابن حجر يف 

ظ كتبًا ذ وأخذ عن الشتتتتيخ جمال الدين )) وعني باإلشتتتتتوال من صتتتتوره ذ فحن

ستعار  شام ا ضاء ال سراج الدين البلقيني والزمه ذ ولما ولي ق شيخ  اإلسنول وال

منه نستتخته من الروضتتتتتتتتة مجلدًا بعد مجلد ذ فنقلها على الهوامش من النوائد ذ 

ذ وملكتها بخطته  67فهو أول من جمع حواشي الروضة للبلقيني ذ و لك يف سنة 

ا القاضي ولي الدين ابن شيخنا العراقي قب  أن يقف على الزركشية ذ ذ ثم جمعه

فلما أعرهتا له انتنع هبا فيما كان قد خني من أطراف الهوامش يف نستتخة الشتتيخ ذ 

 (( . "زايًا"وجع  لك  ما زا  على نسخة الزركشي 

 وأقب  على التصنيف ذ فكتب بخطه ما ال ُيحصى لننسه ولويره .

عة م به جما ما  كر الوزل يف _ن النضتتتتالء ذ ومن أخصتتتتهم وتخرج  هبجة "ك

: العالمة شمس  _77ص "الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين

 الدين الربماول .

: )) وكان مقبالً على شتتأنه منجمعًا عن  "إنباء الُوُمر"وقال الحافظ ابن حجر يف 

 ن يقول الشعر الوسط (( .الناس ذ وكان بيده مشيخة الخانقاه الكريمية ذ وكا
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: )) وبرع يف النقه وغيره ذ وشتارك يف  "المنه  الصتايف"وقال ابن تورل بر ل يف 

عدة فنون ذ وتصتتتدى لإلفتاء والتدريس ذ وأكثر من الكتابة بخطه ما بين شتتتروح 

ومختصرات ومجاميع ذ وكان غير مزاحم على الرئاسة ذ يلبس الَخَلَق من الثياب 

امع واألستتتتواق ذ وال يحب التعاظم ذ ولم تشتتتتتهر غالب ذ ويحضتتتتر هبا المج

 مصنناته إال بعد موته ذ ولم يزل مالزمًا لما يعنيه إلى أن تويف بالقاهرة (( .

وكان رحمه اهلل تعالى حستتن التصتتنيف ذ كثير النوائد ذ قال الوزل : )) صتتاحب 

 المصننات المباركات النافعات (( .

 : "الكامنةالدرر "وقال الحافظ ابن حجر يف 

)) وكان منقطعًا يف منزله ذ ال يرت   إلى أحد ذ إال إلى سوق الكتب ذ وإ ا حضره 

ال يشتترتل شتتيئًا ذ وإنما يطالع يف حانوت الكتبي طول هناره ذ ومعه ظهور أوراق 

 يعلق فيها ما يعجبه ذ ثم يرجع فينقله إلى تصانينه (( .

 توطتات ال المطبوعات !قلت : ما أحسن تلك الحوانيت التي تبيع المخطت

 وهلل  ره ما أصربه على التحصي  ذ والنسخ ذ والتأليف رحمه اهلل تعالى .

 ومؤلناته كثيرة منيدة ذ بلوت الخمسين تقريبًا .

 هت .794تويف رحمه اهلل تعالى يف ثالث شهر رجب سنة 
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 (52) ، وتملكات ..خطوط ، وإجازات ، وأثبات ، وسماعات 

ة ، شمس الدين محمد بن عبدالقادر الجعفري ) 
َّ
خط الَجن

 ( رحمه اهلل تعالىهت( 797)ت  النابلسي الحنبلي

هتتذا الجزء الرابع واألخير من معرب القرآن المستتتتمى بتتالنريتتد ذ انتهى 

 هت .633صاحبه من تألينه كما  كر ناسخه العتتتتالمة شمس الدين : سنة 

للعالمة المقرئ  "النريد يف إعراب القرآن المجيد"عنه تبين لي أنه وبعد الكشف 

هتتتتتتتت( رحمه اهلل تعالى ذ وهو مطبوع يف مكتبة  ار 643المنتجب الهمذاين )ت 

 الزمان ذ بتحقيق محمد نظام الدين النتيح .

مد يف  نابلستتتتي لم ُيعت قا ر ال بدال لدين ابن ع لذل بخط شتتتتمس ا هذا الجزء ا و

ذ ويبدأ بسورة  46حنوظات مكتبة جار اهلل بإسطنبول ذ رقم التحقيق ذ وهو من م

 يس إلى آخر الكتاب .

 هت ذ بمدرسة الحنابلة بنابلس حماها اهلل .745وقد كتبه رحمه اهلل تعالى سنة 

 سنة . 18أل كان عمره آن  اك 

بْر  يف 
الجوهر "وخط شمس الدين النابلسي رحمه اهلل تعالى حسن ذ قال ابن المة

 : 149ص "المنضد
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 )) وخّطه حسٌن يشبه خط ابن شيخ الّسالمية (( .

 : )) وخطه حسٌن جّدًا (( . "المنهأ األحمد"وقال العليمي يف 

 : )) وكان خّطه حسنًا جّدًا (( . "الشذرات"وقال ابن العما  يف 

وهو شتتتمس الدين محمد بن عبدالقا ر بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم 

ن ستتترور الجعنرل النابلستتتي الحنبلي ذ الملقب بالجنة ذ بن نعمة بن ستتتلطان ب

 لسعة علمه .

 وهو من بيت علم وفض  .

هتتتتت ذ بنابلس ذ وأمه الشيخة الصالحة المسندة مريم وتدعى قضاة 727ولد سنة 

بنت الشتتتيخ عبدالرحمن بن أحمد الحنبلية ذ من أصتتتحاب الشتتتيخ المستتتند أبي 

عن خلق ذ وحدثت ذ وأجازت البنها النض  أحمد بن هبة اهلل بن عساكر ذ روت 

 العتتتتالمة شمس الدين .

ذ  "التوك "وستتمع شتتمس الدين بنابلس من عبداهلل بن محمد بن يوستتف كتاب 

بط ذ ورح  إلى  مشتق فستمع هبا  "جزء ستنيان بن عيينة"و بإجازته لهما من الستّ

 أيضًا .

الدين  وقرأ على المستتتند الكبير الخطيب صتتتدر الدين محمد بن الحافظ شتتترف

 هت .753الميدومي ببيت المقدس سنة 

 .نقه به ذ وقرأ عليه أكثر تصانينهوتتلمذ على اإلمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى ذ وت
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: صحب ابن قيم الجوزية وتنقه به  "مشيخة الجنيد البلباين"قال ابن الجزرل يف 

ًا خيّرًا حستتتن ذ وقرأ عليه أكثر تصتتتانينه ذ وتصتتتّدر للتدريس واإلفتاء ذ وكان  ّين

 البةْشر .

وحدث وأفتى ذ وانتنع به الناس ذ وكانت له عناية بالحديث وفيه يقظة ذ كما قال 

 الحافظ ابن حجر .

 : وكان فاضالً ذ وله إلمام بالحديث . "الدرر الكامنة"وقال يف 

: )) وكان الشيخ شمس الدين ابن عبدالقا ر  "المنهأ األحمد"وقال العليمي يف 

لكثرة ما عنده من العلوم ؛ ألن  "الجنة"الزها  والعلماء ذ وكان يلّقب بتتتتتتت أوحد 

الجنة فيها ما تشتتتتهي األننس ذ وكان عنده ما تشتتتتهي أننس الّطلبة ذ وانتهت إليه 

 الّرحلة يف زمانه (( .

 وقال ابن قاضي شهبة : )) الشيخ العالم بقيّة شيوخ الحنابلة (( .

هتتتتتت بعد أن بلوه موت ابنه القاضتتي شتترف الدين 797تويف رحمه اهلل تعالى ستتنة 

بْر  : )) فلما تويف بدمشتتق وبلغ والده بأواخر ستتنة ثالث 
عبدالقا ر ذ قال ابن المة

 وتسعين ذ حزن عليه حزنًا أوجب تويرًا ذ ولم يزل إلى أن تويف (( .

 له من المصننات :

 . "مختصر طبقات الحنابلة" -1

 ّطه مؤرخ يف شهور سنة ستين وسبعمائة (( .قال العليمي : )) وقنت عليه بخ



78 
 

هتتتتت بدمشق ذ بعناية أحمد عبيد ذ وهو من مطبوعات الملك 1350وقد ُطبةَع سنة 

 عبدالعزيز رحمه اهلل تعالى .

و كر أحمد عبيد أنه اعتمد على نسخة محنوظة يف مكتبة منتي  وما ذ وقد سألت 

نظه اهلل تعالى ذ فأخربين : عنه الشيخ المحقق البّحاثة محمد بن ناصر العجمي ح

 أنه أحمد الشامي ذ والد صالح الشامي .

 "فضائ  الخي " -2

بْر  : )) وهو مختصتتر من كتاب 
ذ وهو مختصتتر جيد  "الخي  الكبير"قال ابن المة

 رأيته بخّطه قريبًا من سبع كراريس (( .

 . "تصحيتح الخالف المطلق الذل يف المقنع" -3

 ما  ذ وابن حميد . كره العليمي ذ وابن الع

 للخطابي . "مختصر كتاب العزلة" -4

  كره العليمي ذ وابن العما  ذ وابن حميد .

 قطعة من تنسير القرآن العظيم . -5

  كره العليمي ذ وابن العما  ذ وابن حميد .

 . "الوجيز"وقالوا : وشرع يف شرح 
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 (53) وأثبات ، وسماعات ، وتملكات ..خطوط ، وإجازات ، 

)ت  من طرائف السماعات ، أحمد ابن الحافظ السخاوي) 

رحمهما اهلل تعالى ، يبكي بأعلى صوته في مجلس هت( 864

أم الفضل هاجر القدسية وعمره ثالث سنوات ، ذكر ذلك 

 ( كاتب السماع ابن َعزَم

اهلل تعالى ذ  هتتتتتتت( رحمه659هذا الستتماع لمشتتيخة النعال البودا ل )ت 

بْط الحافظ ابن حجر ذ وهو بخط  بقراءة الحافظ يوستتف ابن شتتاهين الكركي ستتة

محمد بن عمر بن محمد بن عزم التميمي ذ وقد  كر ممن حضر السماع يف منزل 

المحدثة الشهيرة أم النض  هاجر بنت المحدث شرف الدين محمد بن أبي بكر 

 القدسي .

 لحافظ السخاول ذ فقال :وقد  كر من بين الحضور أحمد بن ا

)) وأبو النضتتتتت  أحمتتد بن المحتتدث شتتتتمس التتدين محمتتد بن عبتتدالرحمن 

السخاول حاضرًا يف الثالثة ذ وحاملته عوض اهلل جارية والدته سو اء ذ وحصتتت  

ألحمتتد يف آختتتتتتتتر السماع ما يعتترض للصبيان من النكتتتتد والبكاء والصتتتتراخ 

الهيه خارج الموضتتتع الذل به الستتتماع بأعلى صتتتوته ذ فكانت المذكورة معه ت

 بحيث يسمعان إن شاء اهلل تعالى لو سكت ذ يعلم  لك (( .
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 هت .857وهذا السماع كتب يف يوم األربعاء ثامن شهر رمضان سنة 

والمشتتتيخة ضتتتمن مجموع ننيس بخط يوستتتف ابن شتتتاهين ذ محنوى يف مكتبة 

 . 1584كوبريلي ذ برقم 

 ذ فقال : "لضوء الالمعا"وأحمد هذا ترجم له والده يف 

)) أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان الشتتتهاب أبو 

 النض  السخاول األص  القاهرل ذ ولدل .

ولد يف عصر يوم السبت خامس جما ى األولى سنة خمس وخمسين وثمانمائة 

عتناء به ؛ بسكننا بالقرب من المنكوتمرية ذ ونشأ يف كنف أبويه ذ واجتهدت يف اال

ندل ذ وابن الديرل ذ شتتتاألولى من عمره على العالء القلقفأحضتتترته يف الستتتنة 

 والعلم البلقيني ذ والمحلي .. وخلق .

ناس يف  لك  وأستتتتمعته الكثير من الكتب الكبار واألجزاء القصتتتتار ذ وانتنع ال

 بمرافقته ذ وأجاز له خلق من األماكن النائية ذ وغيرها .

 مشى يف زفة حياته خلق فيهم من لم يمش يف  لك قط .وثبته يف مجلد ذ و

وكان نجيبًا  كيًا بارعًا يف الجمال محببًا إلى األكابر ذ أتى على معظم القرآن ذ 

 وكتب عني بعض األمالي ذ وقاب  معي كثيرًا .

مات بالطاعون يف ضتتحى يوم األحد ستتا س جما ى الثانية ستتنة أربع وستتتين ذ 

يف مشتتهد حاف  لم يعهد يف هذه األيام نظيره تقدمهم  وصتتلى عليه بجامع الحاكم
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الشافعي ... وتأسف الناس عليه ذ ورثاه غير واحد ذ عوضني اهلل وأمه خيرًا فلقد 

 كان من محاسن األبناء ذ فإنا هلل وإنا إليه راجعون (( .

وأما كاتب الستتتتماع ذ فهو محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن َعَزم ذ شتتتتمس 

 داهلل التميمي التونسي ثم المكي المالكي .الدين أبو عب

هتتتتتت ذ بتونس ذ ونشتتأ هبا ذ فحنظ القرآن ذ والرائية ذ واالجرومية ذ 816ولد ستتنة 

وأرجوزة الولدان المعروفة بالقرطبية ذ وقطعة صتتتتالحة من الرستتتتالة ذ ومعظم 

 الشاطبية .

 وعرض ببلده وتال لورش على مؤ به مقرئ تونس أبي القاسم بن الماحد .

هتتتت ذ فزار اإلسكندرية ذ وحضر مجلس عمر البسلقوين وغيره ذ 837ورح  سنة 

هتتتتتتت ذ ثم توجه إلى مكة يف البحر 839ثم رح  إلى القاهرة ذ وأقام هبا إلى ستتتنة 

هتتتتتتت ذ وبعدها ستتتافر إلى المدينة ذ ثم إلى الشتتتام وزار بيت 840فوصتتتلها ستتتنة 

 .المقدس ذ وسكن مكة ذ وعا  إلى القاهرة أكثر من مرة 

وأخذ عن الحافظ ابن حجر ذ والجمال الكازروين ذ وأكثر عن أبي النتح المراغي 

 ذ وغيرهم .

وانتنع بصتتتتحبة النجم ابن فهد ذ والستتتتخاول ذ وتكستتتتب بالتجليد والتجارة يف 

 الكتب .
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: )) وتخرج بصاحبنا النجم بن فهد يف كتابة الطباق ذ  "الضوء"قال السخاول يف 

شيوخ الرواية ذ وص ار له يف  لك نوع إلمام مع اعتناء بتقييد بعض الوفيات وتتبع 

ذ وتتبع لرتتيب من يراه يف االستتتتدعاآت ونحوها ذ وربما ستتتمع يستتتيرًا ذ ثم لما 

كنت بمكة رافقني يف سماع أشياء ذ ب  سمعت بقراءته الرسالة القشيرية وغيرها 

تمد مني كثيرًا ذ وكذا طاف بالقاهرة على الشيوخ ذ وسمع فيها أيضًا بقراءيت واس

 ذ ووصنني بشيخنا العالمة حافظ العصر ذ وبالغ يف غير  لك (( .

 : "الضوء"ثم إنه تأثر بمقالة ابن عربي ذ قال السخاول رحمه اهلل تعالى يف 

شتد حرصه على تحصي  تصانيف ابن عربي ذ والتنويه هبا  )) ثم انه خلط ؛ فإنه ا

ليه أه  هذا المذهب ذ فكان يجلب وبمصننها حتى صار  اعية لمقالته ذ وركن إ

إليهم من تصانينه ما ينمقه ويحسنه فيرغبونه يف ثمنه ذ وربما قصد كثيرًا من عوام 

 المسندين يف الخنية لقراءهتا لتكون متصلة االسنا  زعم !

 وعذلته كثيرًا عن  لك فما كف ذ ب  أفا  حقدًا ومقاطعة (( .

 هت .891تويف عنا اهلل عنه سنة 
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 (54) خطوط ، وإجازات ، وأثبات ، وسماعات ، وتملكات ..

نسخة من القصيدة المالكية لإلمام اللغوي ابن مالك ) 

( رحمه اهلل تعالى عليها خّطه ، وإجازته هت672)ت  النحوي

، وعليها تملك هت( 700)ت  لإلمام شمس الدين الحاضري

 (الحاضري رحمه اهلل تعالى 

المالكية يف القراءات الستتبع ذ لإلمام ابن  هذه نستتخة ننيستتة من القصتتيدة

ئت عليه مرتين : بتاريخ  هت 665رمضتتان ستتنة  25مالك رحمه اهلل تعالى ذ وقد ُقرة

 هت ذ وأجاز لقارئها محمد بن منصور .666ذ والعاشر من محرم سنة 

 وأثبت  لك بخطه يف أول النظم وآخره .

 قال يف آخر القصيدة :

دة الموستتتتومة بالمالكية : النقيه النبيه الناضتتتت  )) قرأ علي جميع هذه القصتتتتي

المقرئ النحول المتقن المحقق شتتتمس الدين أبو عبداهلل محمد بن منصتتتور بن 

موستتى بن محمد الحلبي الشتتافعي ننعه اهلل بالعلم والعم  ذ وبلوه منهما الستتؤل 

نة ذ ته بيّ فأهلي نه ذ  يًا ع نه مرضتتتت ها عني مقبواًل م له أن يروي فأجزت   واألم  ؛ 

والشتتها ة له متعينة ذ وكتب محمد بن عبداهلل بن عبداهلل بن مالك الطائي الجياين 



86 
 

يف الخامس والعشرين من رمضان سنة خمس وستين وست مائة ذ والحمد هلل ذ 

 وصلواته على محمد وآله وسالمه (( .

 . 62وهذه النسخة من محنوظات الاللي برتكيا ذ رقم 

حمد بن علي بن عبداهلل السديس ذ يف مكتبة  ار وقد ُطبةَعت القصيدة بتحقيق  . أ

 م .2008 -هت 1429الزمان ذ 

وابن مالك ذ هو : اإلمام العتتتتالمة اللوول الشهير صاحب األلنية النحوية جمال 

الدين أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن عبداهلل بن مالك الطائي الجياين الشتتتتافعي 

 النحول ذ نزي   مشق .

 هت .601و أ 600ولد سنة 

سمع بدمشق من مكرم ذ وأبي صا ق الحسن بن صباح ذ وأبي الحسن السخاول 

 ذ وغيرهم .

 وأخذ العربية عن غير واحد .

 : "تاريخ اإلسالم"قال الذهبي يف 

)) وتصّدر بحلب إلقراء العربية ذ وصرف هّمته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ 

بق ذ وأرب  ى على المتقدمين .فيه الواية ذ وحاز َقَصَب السَّ

يًة مرموزة يف مقدار  يدًة  ال وكان إمامًا يف القراءات وعللها ذ صتتتتنّف فيها قصتتتت

 الشاطبية .
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وأما اللوة فكان إليه المنتهى يف اإلكثار من نق  غريبها ذ واإلطالع على وحشتتيّها 

. 

 وأما النحو والتصريف فكان فيه بحرًا ال ُيجارى ذ وحربًا ال ُيبارى .

ر العرب التي ُيستتتتشتتتهد هبا على اللوة والنحو فكانت األئمة األعالم وأما أشتتتعا

 يتحيّرون فيه ذ ويتعجبون من أين يأيت هبا .

 وكان نظم الشعر سهالً عليه ؛ رجزه وطويله وبسيطه ذ وغير  لك .

ن  هذا مع ما هو عليه من الدين المتين ذ وصتتتدق اللهجة ذ وكثرة النواف  ذ وُحستتتْ

ّقة ا مت ذ ورة  لقلب ذ وكمال العق  والوقار والتؤ ة (( .السَّ

: )) وكان يقول عن الشتتيخ جمال الدين بن  "الوايف بالوفيات"وقال الصتتندل يف 

نحوه  "المنصتت "ذ وصتتاحب  "المنصتت "الحاجب إنه أخذ نحوه من صتتاحب 

 صويرات ذ وناهيك بمن يقول هذا يف حق الزمخشرل (( .

شتتتتمس الدين ابن جعوان ذ واإلمام  روى عنه ولده بدر الدين محمد ذ واإلمام

لدين أبو بكر  طار ذ وزين ا لدين ابن الع لدين ابن أبي النتح ذ وعالء ا شتتتتمس ا

المزل ذ وأبو الحستتتين اليونيني ذ وأبو عبداهلل الصتتتيريف ذ وقاضتتتي القضتتتاة بدر 

 الدين ابن جماعة ذ وغيرهم .

 هت .672تويف رحمه اهلل تعالى يف ثاين عشر شعبان سنة 
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والحاضرل هو : شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن منصور بن موسى بن محمد 

 الحاضرل الحلبي الشافعي المقرئ النحول .

قرأ القراءات على الكمال الضتتتترير ذ والشتتتتيخ علي الدهان ذ وجمال الدين ابن 

 مالك .

 وأخذ العربية عن ابن مالك رحمه اهلل تعالى .

 : "امنةالدرر الك"قال الحافظ ابن حجر يف 

)) وتصتتتدى لإلقراء بدمشتتتق ذ وكان أحد شتتتيوخ اإلقراء بالدولة العا لية ذ وكان 

 مقرءًا طريًا ذ متوسطًا يف النحو والقراءة (( .

 هت . 700تويف يف خامس صنر سنة 
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 (55) خطوط ، وإجازات ، وأثبات ، وسماعات ، وتملكات ..

نفيسة من "الفريد في إعراب القرآن" للمنتجب نسخة ) 

رحمه اهلل تعالى ، بخط المجد ابن هت( 643)ت  الهمذاني

رحمه اهلل تعالى ، وعليها تملك ووصف هت( 685)ت الـُمْهَتار 

 ( رحمه اهلل تعالىهت( 773)ت بخط عمر بن عثمان الجعفري 

للمنتجب  "المجيدالنريد يف إعراب القرآن "هذا الجزء األول من كتاب 

الهمذاين ذ وهو من بداية الكتاب إلى آخر سورة النساء ذ وهذا الجزء من محاسن 

 خط مجد الدين ابن المهتار الكاتب كما قال عمر بن عثمان الجعنرل .

 فقد كتب رحمه اهلل تعالى على طّرة الكتاب بخطه الحسن :

جعنرل الشافعي لطف )) يقول مالك هذه النسخة من فض  اهلل عمر بن عثمان ال

اهلل به : إن هذه النسخة من محاسن خط الشيخ مجد الدين ابن المهتار الكاتب ذ 

منقولة من خط المصتتتتنف ذ وقابلت مواضتتتتع من هذا الجزء على ما وقع لي من 

أجزاء المصتتتنف ذ فوالب ما وقع زيا ة يف هذه النستتتخة وجدته زيا ة يف )أصتتت ( 

يف أصتتله ذ بعد كتابة هذا الجزء منه خاصتتة ؛  المصتتنف ذ فالظاهر أنه الحق أشتتياء

 فودت هذه النسخة نسيجة وحدها َخّطًا وصّحًة (( .
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وهذا الكالم يدل على أهمية هذا الجزء الذل لم ُيْعتَمد يف طبعة الكتاب ذ بتحقيق 

 . 79محمد نظام الدين النتيح ذ وهو من محنوظات مكتبة الناتح ذ برقم 

عند حديثنا عن نستتتتخة مقدمة ابن الصتتتتالح التي كتبها وابن المهتار مر بنا خّطه 

 ( .5بخطه رحمه اهلل تعالى ذ برقم )

وهو : أبو النضتت  يوستتف بن محمد بن عبداهلل المصتترل ذ ثم الدمشتتقي الكاتب 

 المجو  المحدث القارئ بدار الحديث األشرفية ذ المعروف بابن الُمْهتَار .

 "المشتتتتتبه" لك لما وقننا عليه يف وكنا قد ضتتتتبطنا المهتار ذ بكستتتتر الميم ذ و

تبصتتتتير "ذ و 619ذ وكذا يف الطبعة المصتتتترية ص 508للذهبي طبعة ليدن ص

ذ  "تاريخ اإلسالم"للحافظ ذ وكذلك ضبطه  . بشار عّوا  يف  1327/4 "المنتبه

وهو مقتضتتتى عطنه على ما قبله ذ ولكن الحافظ ابن ناصتتتر الدين ضتتتبطه بضتتتم 

 . 299/8 "توضيح المشتبه"الميم يف 

 قال رحمه اهلل تعالى :

 )) والُمْهتَار بمثناة .

 قلت : فوق ذ وبعد األلف راء ذ مع ضتتم أوله .

صاحب الخط النائق ذ أجاز لنا  شيخ مجد الدين يوسف ابن التتتتتُمْهتَار ذ  قال : ال

 مروياته (( .
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فاألمر يحتاج إلى تحقيق ومراجعة لألصول المخطوطة ذ وإلى حين الرجوع إلى 

ول ذ اخرتت ضبط ابن ناصر الدين ؛ ألن أولئك قد ضبطوا ضبط قلم  ون األص

ذ ولهذا  "التوضتتيح"التقييد بالحروف ذ كما فع  ابن ناصتتر الدين ذ وهذا ما يميز 

: )) ضتتبط القلم ال ُيْؤَمن التحريف عليه  117/1قال رحمه اهلل تعالى يف مقدمته 

من علمه من الصتتحف بالمطالعة ذ ذ ب  تتطرق أوهام الظانين إليه ذ ال ستتيما عند 

 من غير تلّق من المشايخ ذ وال سؤال وال مراجعة (( .

هتتتتتتت ذ وستتتمع من ابن صتتتباح ذ وابن الزبيدل ذ والنخر 610ولد يف حدو  ستتتنة 

اإلربلي ذ وابن اللتي ذ وجعنر الهمذاين ذ وابن المقيّر ذ ذ وابن الصالح ذ وغيرهم 

. 

 : "اريخ اإلسالمت"قال الذهبي رحمه اهلل تعالى يف 

َد يف كتابة الخط النائق  )) وقرأ وكتب األجزاء والطِّباق . وشارك يف العلم ذ وتوحَّ

 ذ وَعّلم به  هرًا .

 وولي يف اآلخر مشيخة الدار النورية .

وكان إمام المستتتتجد  اخ  باب النرا يس . وكان  ا  ين ذ وورع تام وصتتتتالح . 

 ُكفَّ بصره قب  موته بقلي  (( .

 : "معجم الشيوخ"يف وقال 

ج به جماعة يف الخط المنسوب (( .  )) وتخرَّ
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ستتمع منه ابن العطار ذ وابن الخباز ذ والمزل ذ وغيرهم ذ وأجاز للذهبي مروياته 

. 

 هت .685تويف رحمه اهلل تعالى سنة 

وأمتتا عمر الجعنرل ذ فهو : عمر بن عثمتتان بن مؤمن بن  ارم بن يحيى بن 

لدمشتتتقي ذ شتتتريف الدين الشتتتافعي خطيب جامع هرماس الشتتتريف الجعنرل ا

 التوبة من العقيبة .

هت ذ وأجاز له من حماة أحمد بن إ ريس بن مزيز ذ ونخوة بنت 710ولد بعد سنة 

 النصيبي ذ وغيرهما ذ وسمع قب  الثالثين من أسماء بنت صصرى ذ وغيرها .

حستتتتنة ذ وكتب قال الحافظ ابن كثير : )) وقد  رس وأفتى ذ وقرأ الحديث قراءًة 

 كتابًة حسنة منسوبة (( .

 : "الدرر الكامنة"قال الحافظ ابن حجر يف 

)) وكتب الخط الحستتتن ذ وأجا  الخطبة ذ فولي خطابة جامع التوبة مدة طويلة ذ 

نزل عنها لصتتهره عما  الدين الحستتباين ذ فباشتترها  72فلما عزم على الحأ ستتنة 

 نية فنزل عنها أيضًا للعما  .واستمر ذ وكان بيده تدريس المدرسة الخاتو

قال ابن كثير : وكان من أماث  الناس وأكارمهم ذ وقد  رس وأفتى وقرأ الحديث 

 قراءة حسنة ذ وكان يلبس الثياب الناخرة ذ وله هيئة وبزة حسنة (( .

 : 329وقال ابن العراقي يف  يله على العرب ص
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 ذ و ّرس بالجاروخية (( .)) واشتو  بالنقه والعربية ذ وخطب بجامع الُعَقيبة 

هتتتتتت بالقرب من معان ذ وهو عائد من 773تويف رحمه اهلل تعالى يف المحرم ستتنة 

 الحأ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 (56) خطوط ، وإجازات ، وأثبات ، وسماعات ، وتملكات ..

رحمه اهلل هت( 833)ت  إجازة بخط اإلمام المقرئ ابن الجزري) 

 ( باشا بن صفر شاه التبريزيتعالى ، لعلي 

سنة  هتتتتت ذ ويحتول على منظومات لإلمام المقرئ 800هذا مجموع ننيس كتب 

 أبي الخير محمد بن محمد ابن الجزرل رحمه اهلل تعالى ذ وهي :

 الهداية يف علوم الرواية . -1

 كتاب طيبة النشر يف القراءات العشر . -2

 يعلمه .مقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن  -3

 وعلى المجموع تملكه بخطه ذ وتملك ابنه مرشد .

 . 70وهو من محنوظات مكتبة الاللي برقم 

 ذ وكتتذلك يف آخر المقدمة كتب إجازته . "طيبة النشر"وخطه يف آخر 

 قال الحافظ ابن حجر يصف خّطه : )) يكتب الخط الدقيق على عا ته (( .

لة العثمانية يف عهد الستتلطان بايزيد وهذه اإلجازة كتبها يف بورصتتة عاصتتمة الدو

الشتتقائق "بن الستتلطان مرا  قب  أن يأستتره تيمور لنك ذ قال طاش كربل زا ه يف 

 : 25ص "النعمانية
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)) ثم  خ  الروم لما ناله من الظلم من أخذ أمواله وغيره بالديار المصرية يف سنة 

  المجاهد بايزيد ثمان وتسعين وسبعمائة ذ فنزل بمدينة بروسا  ار الملك الكام

بن عثمان ذ فأكم  عليه القراآت العشتتتتر هبا جماعة كثيرون من أه  تلك الديار 

وغيرهم ذ ولما كانت النتنة العظيمة المشتتتهورة من قب  تيمور خان يف أول ستتتنة 

خمس وثمانمائة ذ فأخذه األمير تيمور معه إلى ما وراء النهر ذ وأنزله بمدينة كش 

 أ عليه يف منها جماعة كثيرون (( .ذ ثم إلى سمرقند ذ وقر

وابن الجزرل ذ هو : محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوستتتتف ذ شتتتتمس 

الدين أبو الخير العمرل الدمشقي ذ ثم الشيرازل الشافعي المقرئ ذ ويعرف بابن 

 الجتتتزرل نسبة لجزيرة ابن عمر قريب الموص  .

 وهو شيخ القراءات وقاضي القضاة بمملكة شيراز .

 : "الضوء الالمع"قال السخاول يف 

)) كان أبوه تاجرًا فمكث أربعين ستتتنة ال يولد له ذ ثم حأ فشتتترب ماء زمزم بنية 

ولد عالم ؛ فولد له هذا بعد صتتتتالة الرتاويح من ليلة الستتتتبت خامس عشتتتترل 

رمضتتان ستتنة إحدى وخمستتين وستتبعمائة  اخ  خط القصتتاعين بين الستتوريين 

 بدمشق (( .

هت ذ وحنظ التنبيه 765هت ذ وصلى به سنة 764هبا القرآن سنة  نشأ بدمشق وحنظ

 وغيره .
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وأخذ القراءات إفرا ًا عن عبدالوهاب بن الستتالر ذ وجمعًا على أبي المعالي بن 

 اللبان .

وطلب العلم يف  مشق والقاهرة ذ وأكثر الرحلة ذ وسمع الكثير بدمشق والقاهرة 

 واإلسكندرية وغيرها .

لة ذ وابن الشتتتتيرجي ذ والعما  بن كثير ذ وابن المحب ذ ومن شتتتتيوخه ابن أَ  مةي

 والعراقي ذ وغيرهم .

 . "جامع أسانيد ابن الجزرل"وقد ترجم لشيوخه يف كتاب صدر بعنوان 

وأ ن له غير واحد باإلفتاء والتدريس واإلقراء ذ وتصتتدى لإلقراء تحت النستترين 

عا لية ذ ثم مشتتتتيخة  ار من جامع بني أمية ستتتتنين ذ ثم ولي مشتتتتيخة اإلقراء بال

الحديث األشرفية ذ ثم مشيخة تربة أم الصالح بعد شيخه ابن السالر ذ وعم  فيه 

 اجالسًا بحضور األعالم كالشهاب بن حجي .

وبعد أن حصتتتلت له أمور يف مصتتتر ركب البحر من اإلستتتكندرية إلى بال  الروم 

فأكرمه وبقي عنده إلى أن بايزيد العثماين ذ  نة ذ والتحق ب له تيمور لنك ذ  ستتتت قت

واصتتتتطحبه تيمور إلى ستتتتمرقند فبقي هبا إلى مات تيمور ذ وبعدها تحول إلى 

 شيراز ذ وولي قضائها وغيرها من قب  أوال  تيمور مدة سنين .

هت ذ فنهب وفاته الحأ وقدم المدينة النبوية يف شهر ربيع 822ثم قصد الحأ سنة 

ورجع مع العرب إلى شيراز ذ  هتتتتت ذ وتوجه منها إلى مكة فحأ ذ823األول سنة 
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هتتتتتت ذ وحضتتر إلى القاهرة ذ واجتمع بالستتلطان ذ وقصتتد 827وقدم  مشتتق ستتنة 

اإلقراء وإستتماع الحديث ذ ثم توجه إلى مكة وحأ ذ وعرب بال  اليمن ذ وعا  إلى 

هتتتتتت ذ فوصتلها وتويف هبا يف 833القاهرة ذ ثم خرج منها عائدًا إلى شتيراز يف ستنة 

  تعالى .ننس السنة رحمه اهلل

وهذا اإلمام غني عن التعريف ذ فهو محدث كبير ذ ومقرئ شتتهير ذ وعالم نحرير 

 : 109/3 " رر العقو "ذ قال المقريزل يف 

 )) وكان شكالً حسنًا فصيحًا بليوًا ذ ثم نظم ونثر وخطب (( .

حافظ يف  قال ال باء الُوُمر"و يه  "إن هت إل قد انت حافظ اإلمام المقرئ .. و : )) ال

 رئاسة علم القراءات يف الممالك (( .

ولم يستتتلم من طعن ذ ولكن الحافظ اعتذر له ذ فقال : )) فما أظن إال أنه كان إ ا 

تر المتأخرون  تٌر قد أكث ت ت ت تذا أم ت رأى للعصريين شيئًا أغار عليه ونسبه لننسه ذ وه

 منه ذ ولم يننر  به (( .

هرها المقدمة الجزرية ذ وله مصتتتتننات عديدة يف القراءات والحديث ذ من أشتتتت

 والحصن الحصين ذ وطبقات القّراء .

 هت بشيراز .833تويف رحمه اهلل تعالى سنة 

 

 



101 
 

 



102 
 

 

 

 

 



103 
 

 



104 
 

 

 ـايبلـيـ –مكـتبة أوقـاف طرابلس 

 مصعب بن أنس اللهو

 المكتبة العمومية وتسمى بت ) مكتبة األوقاف(   :

 16/11/1898هتتت  ]1316رجب  3هي أول مكتبة عامة تم افتتاحها يف 

[ احتوت على ما هو موجو  يف المستتاجدذ وأهدى لها الحاضتترون يوم االفتتاح 

فة  1200 ها جميع الكتب الموقو مجلدًا يف مختلف العلوم والننون ذ وضتتتتم ل

األوقاف بمدارس الوالية حنظًا لها من الضتتتياع  وهي التي تحولت إلى ) مكتبة 

مت إليها مكتبة مصتتطنى  ( فيما بعد ومقّرها مدرستتة الكاتب بباب البحرذ ثم ضتتُ

الكاتب  ذ ومكتبة  أحمد باشا القرمانلي ذ ومكتبة  عثمان باشا الساقزلي ذ ومكتبة 

 أحمد النائب 

شاء مبنى خاص هبا يف عمارة األوقاف جرى افتتاحها عام   1939ثم تم  إن

مجلد من الكتب العربية واإلستتتتالمية مع بعض  2000ذ احتوت المكتبة  على 

عام  ية  باب الحر لث يف  ثا بة إلى مقر  لت المكت النشتتتترات والمجالت  ذثم انتق

ياع والتلفذ 1979 ذ ويبدوأن هذا التنق  قد عّرض محتوياهتا للستتتترقة والضتتتت

فحتى أوائ  الستتتينيات ) احتوت المكتبة على مجموعة نا رة من الصتتحف التي 

هد العثماين و ال يسمح باإلعارة الخارجية فيها لوجو  نسخ نا رة صدرت يف الع

 (1ومهمة ( )
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وكان أستتتتاستتتتها ما أوقنه عليها المرحوم مصتتتتطنى الكاتب خالل القرن 

بة على حوالى ) ( مخطوطة حستتتتب 1250الثامن عشتتتتر ذ وتحتول هذه المكت

( 1280)إحصائية نشرة الشهيد ذ غير أن الرقم الحالي لعد  المخطوطات هبا هو 

مخطوطة بعضتتتتها من المجاميع التي تحتول أكثر من عنوان لكتاب أو رستتتتالة . 

ته أهم  يا نت مع محتو بة إلى مركز جها  الليبيين وكو هذه المكت مت  قد ضتتتتُ و

 ( .2مجموعة مخطوطة يف ليبيا )

 . الوول محمد –( تاريخ أهم المكتبات يف طرابلس 1)

 أبو الوليد التلمساين . -الليبية وفهارسها  (  أهم مراكز المخطوطات العربية 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

نمو ج من ختم  مدير 

 أوقاف  طرابلس الورب

نمو ج من ختم مكتبة 

 أوقاف طرابلس

نمو ج من ختم مكتبة 

 أوقاف طرابلس
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 جديد إصدارات أعضاء المجموعةمن 

 مراقي اللحاق برجال سيرة ابن إسحاق 

 عبد الّرزاق مرزوكلفضيلة األستاذ الدكتور 

 

 الحمد هللذ والصالة والسالم على موالنا رسول اهللذ وبعد:

حديثي على  قد ال وَ  بتطبيق منهأ الن ما يلزم المشتتتتت يان ل هذا الكتاب ب

 السيرة النبوية معرفُتهذ وال يسعه طرُحه بوجه.

وأحق مصتتنَّف بالتقديم يف  لك: ستتيرة اإلمام أبي بكر محمد بن إستتحاق 

المطلبيذ الذل أجمع المحققون على أنه إمام أه  هذا الشتتأن والمقدم بن يستتار 

عليهم فيهذ حتى قال اإلمام الشتتتتافعي: )من أرا  أن يتبحر يف الموازل فهو عيال 

 على ابن إسحاق(.

صح عزمه على فحص مرويات  صنعُت هذا الكتاب ليكون كالعَلم لمن  ف

ما ال يستوني السابر ألسانيد ابن إسحاقذ وسرب أسانيدهذ وتقليب أصول نقلهذ وك

فإن الستتتتابر  كالكاشتتتتف والتقريبذ  أمهات كتب الحديث عن كتب الرجالذ 

ألستتتانيد الستتتيرة بحاجة أيضتتتا إلى مصتتتننات أفر ت رجال الستتتيرة بالكشتتتف 

واإلبرازذ ال ستتتتيما وأن مروياهتا عند ابن إستتتتحاق من الكثرة بحيث تستتتتتدعي 
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ت بنق  السيرة على جهة اإلفرا ؛ ال مصننا مستقالذ ب  من الرواة طبقات اشتهر

ستتتبي  إلى تمييزهم إال بذلكذ وفوائد أخرى يكاشتتتنها القارئ يف محلها من هذا 

 الكتاب.

 وقد جعلته يف فصلين:

أولهما: يف بيان حال من روى عنهم ابن إستتتتحاقذ ليكون  لك عونا لمن 

 رام تجريد أسانيدهذ ومعرفة مراتب مروياتهذ واستخراج صحيح سيرته.

ية النق ذ  لة وأهل عدا حاق من ال حال الرواة عن ابن إستتتت يان  ثاين: يف ب وال

 ومراتب نسخهم التي رووا فيها السيرة عن ابن إسحاق.

هبذا  هذا الكتاب شتتتتروط أخرىذ تلزم المعتني  يه  ما اشتتتتتم  عل ووراء 

الشتتأنذ يخشتتى بذكرها التطوي ذ واإلخالل بالقصتتد من هذا التأليفذ عستتى أن 

ها تصتتتتني يأ ل يه النظم يته ها ف بإحصتتتتائ يدها أخصذ ويروق  ف آخر؛ يكون بتقي

ّص.  والرَّ

 والحمد هلل ال موفق للخير سواه.

 

 قيده عبد الرزاق بن محمد مرزوق

 م. 2017هأذ الرابع عشر من مايو  1438يوم األحد السابع عشر من شعبان 

 بمراكش المحروسة.
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حين أغارت عليها جنود  الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر

 الكفرة

 لمحمد بن محمد بن رقّية التلمساني

 ضبط الّنص وعّلق عليه:

 خير الدين سعيدي الجزائري

الحمد هلل الذل يتم بحمده الصالحاتذ بعد سبع سنوات منذ تعرفت على 

قه للنورذ وهذا بعد  يه  يعرف أخيرا طري هذا االمخطوط وشتتتترعت يف العم  ف

اضتتت  كثر يف الستتتنة األخيرةذ وقد تنضتتت  األخ الكريم كريم مراجعة أخيرة مع أف

ية تليق  عة وراق جه يف صتتتتورة رائ تاب وإخر عة الك با ية بط قاف باش أوراق ث مز

لة  تاريخ الجزائر وهي المرح بالكتتاب فعالذ يتنتاول الكتتاب مرحلتة مهمتة يف 

العثمتتانيتتة ويتنتتاول تحتتديتتدا الهجومتتات األوروبيتتة على الجزائر خالل فرتة 

 ( أتمنى أن يكون إخراج هذا الكتاب لبنة يف كتابة تاريخنا.1510-1775)

ل  مني لم  تاب خل  أو نقص فهو ز على أّن الكمال هلل وحده فمن رأى يف الك

أنتبه له وأقر بهذ وحبذا لمن رأى  لك أن ينبه الناس إليه والطلبة فستتبحان الواحد 

 الذل ال يخطأ

ستتتتاعدين على إخراج هذا الكتاب وعلى .....وال ينوتني هنا أن أشتتتتكر ك  من 

ستا ل الدكتور سهم أ الذل أشرف على الكتاب لما كنا  Fares Kaouane رأ

يف مرحلة الليستتتانسذ شتتتيخي ستتتامي غرمول على مراجعة الكتاب أكثر من مرة 
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 صتتتتتديقي أبو حنص حتتذينتتة جبتتارل أبو حنص على مالحظتتاتتته وأخويت منير

Muneer Sawas ف حستتتابه هههه( وجميع من )اليحب أن يعر وصتتتمد آبي

 كان له رأل وأشار إلي بشيء 

يباع الكتاب على مستوى مكتبة أوراق ثقافية للنشر يف جيج  وباقي مدن الوطن 

 ...ويكون حاضرا يف المعارض إن شاء اهلل عما قريب

It has been 7 successive years working on this 

manuscript. after one year and a half working on 

proofreading this work I have just been informed by my 

friend كريم مزبتتاش أوراق ثقتتافيتتة    the owner of cultural sheets 

publishing house in Algeria. 

 the book deals with an important era in the Algerian 

history that is between (1510-1775) during the ottoman 

era . 

A bunch of thanks to all who gave me a hand to get this 

work fulfilled. among them is Dr.    Fares Kaouane my 

professor Sami garmol my friend أبو حفص حذيفة جباري    and 

our dear friends Muneer Sawas samt ağbi  ....  
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 أخبار تراثية

 مؤسسة حكومية 18بمشاركة 

 مركز جمعة الماجد يختتم دورة األرشفة اإللكترونية الرابعة

 

قافة  عا ة جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للث ية ستتتت تحت رعا

والرتاث اختتم المركز األربعاء الماضتتي  ورة األرشتتنة اإللكرتونية الرابعة التي 

ناء إستتتترتاتيجية للتوثيق "مايوذ تحت عنوان:  3 -1أقيمت يف النرتة من  نحو ب

ها "والمعلومات حكومية هي: جهة  18متدربًا ومتدربة من  29. وشتتتتارك في

بلدية العينذ واألرشيف الوطني يف أبوظبيذ ومركز اإلحصاء يف أبوظبيذ ومعهد 

الشتتتارقة للرتاثذ وهيئة الشتتتارقة للكتابذ وهيئة  بي للثقافة والننونذ وهيئة آل 

مكتوم الخيريةذ ومتحف  بيذ ومؤسسة  بي لخدمات اإلسعافذ والنيابة العامة 

عالمذ ومتتتاحف الشتتتتتارقتتةذ و ائرة التنميتتة بتتدبيذ وهيئتتة النجيرة للثقتتافتتة واإل

االقتصتتتا ية يف الشتتتارقة ذ و ائرة األشتتتوال العامة يف الشتتتارقةذ وبلدية الشتتتارقةذ 

ومكتبة الشتتارقة العامةذ والجامعة العالمية يف لبنانذ ومركز جمعة الماجد للثقافة 

 والرتاث 

رورة هتدف هذه الدورة هذا العام إلى نشتتر الوعي بأهمية األرشتتيفذ وضتت

بناء إستتترتاتيجية على مستتتتوى المؤستتتستتتات لتوثيق المعلوماتذ كما هتدف من 
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ند  كار الموجو ة ع با ل الخربات واألف كة إلى ت خالل تنوع الجهات المشتتتتار

اآلخرين. بتتاإلضتتتتتافتتة إلى تستتتتليط الضتتتتوء على أحتتدث التقنيتتات واألجهزة 

 المستخدمة حاليا يف مجال األرشنة اإللكرتونية.

نة بدأ المشتتتترف الع مان أحمد خبير األرشتتتت لدورة أحمد عث لمي على ا

ضو المجلس الدولي شيف اإللكرتونية بالمركزذ وع ضوء  ICA لألر سليط ال بت

على المناهيم الخاصة باألرشتتتتتتتتتتنةذ ثم تطرق إلى أسباب تضخم األرشيف يف 

المؤستتستتاتذ والحلول التي تستتاعد على ح  المشتتكلة. كما تطرق إلى المعايير 

لمية لألرشتتيفذ وإستترتاتيجية االنتقال إلى األرشتتيف اإللكرتوين والمقاييس العا

 ومواصنات مبنى األرشيف.

وبمناستتتبة عام الخير شتتتارك يف تقديم الدورة عد  من الجهات المتطوعة 

 MediaINFOو  Forfrontو  xerox منوالمتخصتتتصتتتة حيث قدمت ك  

خدامها أجهزة المستتتتح الضتتتتوئي والربمجيات التي قام المتدربون باستتتتت أحدث

ورشتتتتة متخصتتتتصتتتتة تبين طرق  Kardexremstar وقدمتوالتدرب عليها. 

ثة  تصتتتتميم الخزائن واألرفف الالزمة لحنظ وتخزين الوثائقذ واألنظمة الحدي

بتقديم ورشتتتتة حول المنصتتتتة الذكية إل ارة  SPICA وقامت المتبعة يف  لك.

األرشتتتيف اإلعالميذ ثم قدم أ. حاتم يونس الخبير النني من األرشتتتيف الوطني 

ورشتتة وضتتح فيها محور األرشتتنة اإللكرتونية وهو النصتت  العاشتتر من الالئحة 
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بشتتتتأن المركز الوطني للوثائق  2008( لعام 7التننيذية للقانون االتحا ل رقم )

 والبحوث.

 ختام الدورة قام  . محمد كام  مدير المركز بتكريم الجهات المشتتتتاركةذ ويف

 وتوزيع الشها ات على المتدربين والمتدربات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


